UBND TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 922/SVHTTDL-QLVH
V/v hướng dẫn tuyên truyền Đại hội
Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam, ngày 31 tháng 7 năm 2020

Kính gửi:

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã,
thành phố;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Truyền hình/Trung tâm Văn hóa - Thể thao và
Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Hướng dẫn số 68-HD/BTGTU ngày 29/7/2020 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng
Nam lần thứ VIII - năm 2020; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn
vị triển khai công tác tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam
lần thứ VIII - năm 2020 gắn với tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng
tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), với những nội dung sau:
I. Nội dung tuyên truyền:
Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước theo
tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm chỉ đạo, văn bản hướng dẫn phong trào
thi đua yêu nước của Trung ương, của tỉnh; kết quả thực hiện phong trào thi đua
yêu nước của tỉnh trong 05 năm qua; tuyên truyền, nhân rộng các kinh nghiệm,
sáng kiến hay; cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh trong
những năm đến.
Tuyên truyền nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách
mạng Tháng Tám năm 1945 trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng
Nam nói riêng. Những thành quả của Đảng và Nhân dân ta trong 75 năm xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những bài học kinh nghiệm
trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng nhà nước pháp
quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường,
khát vọng hòa bình của dân tộc ta; đề cao tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết các
dân tộc Việt Nam nói chung, các dân tộc trên địa bàn tỉnh nói riêng, thể hiện
lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do dân tộc, hòa
bình, thống nhất đất nước.
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II. Hình thức tuyên truyền:
1. Đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và
Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thành phố Tam Kỳ:
- Tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước
tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII - năm 2020 gắn với tuyên truyền kỷ niệm 75 năm
Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết hợp tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
Quảng Nam lần thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
(theo Công văn số 341/SVHTTDL-QLVH ngày 30/3/2020 của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch) bằng các hình thức như trang trí điện chiếu sáng, đèn LED,
cổng chào, pa nô, băng rôn, cờ, phướn tại trung tâm các huyện, thị xã, thành
phố, các xã, phường, thị trấn.
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện
đóng trên địa bàn treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền từ ngày
18/8/2020 đến ngày 02/9/2020; thông báo cho toàn thể Nhân dân treo cờ Tổ
quốc trong ngày 02/9/2020.
- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước và địa bàn tỉnh diễn biến
phức tạp, các địa phương, đơn vị tổ chức hoạt động phải đúng theo quy định của
Trung ương, tỉnh và địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở: Treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên
truyền tại trụ sở của đơn vị từ ngày 18/8/2020 đến ngày 02/9/2020. Ngoài ra,
các Phòng, đơn vị thuộc Sở: Văn phòng, Quản lý Văn hóa, Quản lý Du lịch,
Trung tâm Văn hóa, Bảo tàng tỉnh, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng, Trung
tâm Thông tin Xúc tiến du lịch triển khai các nhiệm vụ theo Thông báo phân
công số 10/TB-SVHTTDL ngày 17/02/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch.
III. Khẩu hiệu tuyên truyền: (Theo Hướng dẫn số 68-HD/BTGTU ngày
29/7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
1. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!
2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần
thứ VIII - năm 2020!
3. Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công
(19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)!
4. Nhà nhà thi đua, người người thi đua phấn đấu làm nhiều việc tốt vì
hạnh phúc của nhân dân!
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5. Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng, đơn vị căn cứ nội
dung hướng dẫn triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/cáo);
- Ban Tổ chức ĐHTĐYN tỉnh (B/cáo);
- Giám đốc Sở (B/cáo);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, QLVH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Tào Viết Hải

