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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SVHTT&DL-QLVH 
V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm 
Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc 

Thống nhất Việt Nam - Ngày 
truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; 60 năm thảm họa da cam 

Việt Nam. 

Sơn La, ngày         tháng 10 năm 2020 

Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; 
- Thư viện tỉnh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố. 
 

Căn cứ Công văn số 674/VHCS-TTCĐ ngày 26/10/2020 của Cục Văn hóa 

cơ sở về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc 
Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công văn 

số 678/VHCS-TTCĐ ngày 26/10/2020 của Cục Văn hóa cơ sở về việc tuyên 
truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh 
tỉnh; Thư viện tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố triển khai 

công tác tuyên truyền như sau: 

1. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh 

- Biên soạn tài liệu tuyên truyền về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận 
Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
(18/11/1930 - 18/11/2020) gửi cơ sở. 

- Hướng dẫn các Đội TTLĐ, CBLĐ các huyện, thành phố lồng ghép tuyên 
truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - 

Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam 
Việt Nam trong các buổi tuyên truyền tại cơ sở. 

2. Thư viện tỉnh 

Chuẩn bị sách báo tại Thư viện tỉnh và hướng dẫn Thư viện các huyện, 

thành phố chuẩn bị sách, báo phục vụ bạn đọc đến tìm hiểu về kỷ niệm 90 năm 
Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam; kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn.  Lưu ý tập trung làm 
tốt công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và cổ động trực 

quan; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm. 
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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh 
tỉnh, Thư viện tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố triển khai 

thực hiện (Gửi kèm theo Hướng dẫn số 155-HD/BTGTW và tài liệu tuyên truyền kỷ 
niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền 

thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công văn số 9436-CV/BTGTW, ngày 25/9/2020 
của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam 

Việt Nam )./.  

 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên;       
- Lưu: VT, QLVH (Sinh 14b).                                     
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Trần Tân Phong 
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