
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

   

V/v tuyên truyền Ngày hội Đại đoàn kết  

toàn dân tộc năm 2020 

  

 

 

               Kính gửi: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, 

thị xã, thành phố. 

    

 

Căn cứ Hướng dẫn số 26/HD-MTTQ-BTT ngày 10/9/2020 của Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Ngày 

hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông hướng 

dẫn công tác tuyên truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc 90 năm qua; tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng các cấp tiến 

tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.  

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Cuộc vận động, phong trào thi đua yêu 

nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh”.  

- Biểu dương các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có nhiều thành tích trong  

các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng. 

- Đưa tin, bài phản ánh các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết 

toàn dân tộc năm 2020 tại địa phương và trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức thực hiện 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội dung trên.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài 

Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung trên.  

Số: 2551/STTTT-TTBCXB  Khánh Hòa, ngày 28 tháng 10 năm 2020 
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Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (A, 02). 

 

 

 

 

 

 

  Phạm Duy Lộc 
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