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               UBND TỈNH  PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 571/SVHTTDL-NVVH         Phú Thọ, ngày 19 tháng  8  năm 2016 
V/v hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền 
kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh 
(8/9/1891 - 8/9/2016) và 20 năm ngày tái 
lập tỉnh Phú Thọ (01/01/1997-01/01/2017) 

 

 
    Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 
- Phòng VH & TT các huyện, thành, thị; 
- Trung tâm VH, TT&DL các huyện, thành, thị. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 3058/KH-UBND ngày 25/7/2016 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Phú Thọ và tổ 
chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch kỷ niệm 
125 năm ngày thành lập tỉnh (8/9/1891 - 8/9/2016) và 20 năm ngày tái lập tỉnh 
Phú Thọ (01/01/1997 - 01/01/2017);  

Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD-BTGTU ngày 09/8/2016 của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Phú Thọ về việc tuyên truyền kỷ niệm 125 năm ngày thành lập 
tỉnh (8/9/1891 - 8/9/2016) và 20 năm ngày tái lập tỉnh Phú Thọ (01/01/1997 - 
01/01/2017);  

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền gồm một số nội dung sau: 

1. Thời gian tuyên truyền:  

Tuyên truyền từ nay đến hết tháng 1 năm 2017, tập trung 2 đợt: 

- Tháng 8,9/2016: tuyên truyền kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh 
(8/9/1891 - 8/9/2016). 

- Tháng 11/2016 đến tháng 01/2017: tuyên truyền kỷ niệm 20 năm ngày 
tái lập tỉnh Phú Thọ (01/01/1997 - 01/01/2017). 

2. Địa điểm: Tại địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm; các khu trung tâm huyện, 
thị, thành phố, thị trấn, xã, phường. 

3. Nội dung tuyên truyền. 

- Tuyên truyền truyền thống lịch sử, văn hóa đất và người Phú Thọ;  những 
đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ trong sự 
nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những thành tựu phát triển kinh tế - 
xã hội trong sự nghiệp đổi mới đất nước, đặc biệt là kết quả sau 20 năm tái lập tỉnh. 

- Tuyên truyền về tiềm năng, lợi thế và triển vọng của tỉnh Phú Thọ trên các 
lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch… đến bạn bè trong nước và quốc tế nhằm thu hút 
sự đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
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- Tuyên truyền những điển hình, những nhân tố mới trong phong trào thi đua 
yêu nước hướng về kỷ niệm 125 năm ngày thành lập và 20 năm ngày tái lập tỉnh 
Phú Thọ; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, cán bộ lão 
thành cách mạng, người có công với cách mạng… 

- Tuyên truyền, giáo dục lòng tự hào, ý thức trách nhiệm, cổ vũ động viên 
tình cảm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, người Phú Thọ ở tỉnh 
ngoài, nước ngoài hướng về cội nguồn, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương. 

- Tuyên truyền các hoạt động 125 năm ngày thành lập và 20 năm ngày tái 
lập tỉnh gắn kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh trong quý IV 
năm 2016 và mừng Đảng, mừng Xuân 2017. 

4. Hình thức tuyên truyền: 

4.1. Tuyên truyền cổ động trực quan: Treo băng rôn, khẩu hiệu… tại địa 
điểm tổ chức lễ kỷ niệm; các khu trung tâm huyện, thị, thành phố, thị trấn, xã, 
phường. 

4.2. Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, xe thông tin lưu động, 
xe chiếu phim lưu động… 

4. 3. Tuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động: biểu diễn nghệ thuật, 
đọc sách báo, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt nhà văn hóa khu dân cư; chiếu phim 
tại rạp và các bãi chiếu phục vụ nhân dân. 

4.4. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao quần chúng tại cơ sở. 

4.5. Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử. 

4.6. Tuyên truyền thông qua các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, sinh 
hoạt của các tổ chức đoàn thể. 

5. Khẩu hiệu tuyên truyền. 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

- Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Phú Thọ học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng Phú Thọ ngày càng phát triển! 

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh (8/9/1891 - 
8/9/2016)! 

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Phú Thọ 
(01/01/1997-01/01/2017)! 

- Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ thi đua lập 
thành tích chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh (8/9/1891 - 
8/9/2016)! 

- Nhiệt liệt chào mừng đại biểu về dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh 
Phú Thọ (01/01/1997-01/01/2017)! 
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- Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ phát huy truyền thống xây 
dựng Phú Thọ ngày càng phát triển! 

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua quyết tâm thực hiện thắng 
lợi sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo! 

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

(Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ) 

Trên đây là hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 125 năm ngày 
thành lập tỉnh (8/9/1891 - 8/9/2016) và 20 năm ngày tái lập tỉnh Phú Thọ 
(01/01/1997-01/01/2017). Căn cứ nội dung hướng dẫn, các phòng, ban, đơn vị 
trực thuộc; Phòng VH & TT; Trung tâm VH, TT&DL các huyện, thị, thành, tổ 
chức các hoạt động tuyên truyền đạt kết quả tốt./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                                                                          
- Như trên; 
- UBND tỉnh;                  
- Ban Tuyên giáo TU;  (B/cáo) 
- Lãnh đạo Sở;           
- Lưu: VT, NVVH (S58b). 

 

K.T GIÁM ĐỐC 
         PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 
 

 
       Phạm Bá Khiêm 

 

 

 


