
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

Số:         /UBND-KGVX 

V/v triển khai Kế hoạch số 149-

KH/TU ngày 11/02/2020 của Tỉnh ủy 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày     tháng 02 năm 2020 

  Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh; 

- Hội Nhà báo tỉnh; 

- Báo Đắk Lắk; 

- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

Thực hiện Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 11/02/2020 của Tỉnh ủy về 

tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 

2020 (văn bản kèm theo), UBND tỉnh đề nghị như sau: 

1. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức 

năng nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch số 149-KH/TU tổ chức các hoạt động thi 

đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, kỷ niệm, các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao đảm 

bảo ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ nội dung Kế hoạch số 149-

KH/TU để cụ thể hóa kế hoạch của ngành mình; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các 

hoạt động thông tin, cổ động trực quan, văn hóa – văn nghệ, thể thao, du lịch, 

triển lãm, điện ảnh … phục vụ Nhân dân, trong đó cần quan tâm tới Nhân dân ở 

vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến. Đồng thời, tăng cường công tác 

kiểm tra, thẩm định các hoạt động văn hóa – văn nghệ, các chương trình nghệ 

thuật lớn trong dịp kỷ niệm; thường xuyên động viên, khuyến khích các tổ chức, 

cá nhân sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn học – nghệ thuật mới, có nghĩa 

giáo dục sâu sắc về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

chỉ đạo, quản lý các cơ quan báo chí trong việc thông tin, tuyên truyền về các 

ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử; chú trọng tới việc thẩm định xuất bản ấn phẩm, 

kiểm tra công tác biên soạn và phát hành sách, ấn phẩm tuyên truyền trước, 

trong và sau dịp kỷ niệm bảo đảm kịp thời, đúng định hướng tư tưởng chính trị. 

4. Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh tăng cường phối hợp, tổ chức các hoạt 

động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học – nghệ thuật về truyền thống lịch 

sử, văn hóa, cách mạng, ca ngợi gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của 
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đời sống xã hội vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan 

trọng. 

5. Hội Nhà báo tỉnh chỉ đạo các chi hội cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, 

hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trách nhiệm chính trị, trình độ 

chuyên môn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên. 

6. Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và Cổng thông tin 

điện tử tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 

nước, của tỉnh với các hình thức thể hiện đa dạng, phong phú, hấp dẫn; chú 

trọng tới việc mở các chuyên trang, chuyên mục, các chương trình, diễn đàn mới 

hấp dẫn, lôi cuốn sự tham gia của nhiều người để tuyên truyền, giáo dục, lý 

tưởng, niềm tin và hành động cách mạng cho các tầng lớp nhân dân nhất là thế 

hệ trẻ; chú ý tăng dung lượng, thời lượng đăng tin, phát sóng, kịp thời đưa tin 

các hoạt động tổ chức kỷ niệm của tỉnh, các ngành, các địa phương, đơn vị trong 

tỉnh. 

Nhận được Công văn này, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tỉnh ủy (để b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Các Phòng, trung tâm: TH, HCTC, TTCB; 

- Lưu: VT, KGVX(Nh-08b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hà 
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