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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Cao Bằng, ngày     tháng 9 năm 2021 

      

 

Kính gửi:   

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

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

 

Căn cứ Hướng dẫn số 21-HD/BTGTU ngày 15/9/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện 

lịch sử quan trọng trong quý IV năm 2021.  

Nhằm kịp thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 71 năm Ngày 

Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2021), Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin các 

huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân về kỷ niệm 71 năm Ngày 

Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2021); tôn vinh và tri ân các anh 

hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh quên mình trong Chiến dịch; những đóng góp 

quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Cao Bằng trong 

vai trò hậu phương tại chỗ của Chiến dịch Biên giới năm 1950, giải phóng Đông 

Khê và giải phóng Cao Bằng ngày 03/10/1950.  

2. Tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao 

Bằng trong 71 năm từ ngày giải phóng, đặc biệt từ khi Cao Bằng cùng với cả 

nước bước vào thời kỳ đổi mới, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây 

dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thông qua đó bồi đắp niềm tự 

hào về quê hương cách mạng Cao Bằng, cổ vũ tinh thần, ý chí vươn lên trong 

cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần xây dựng Cao 

Bằng ngày càng phát triển, hội nhập. 

3. Các hoạt động tuyên truyền cần đảm bảo thiết thực, hiệu quả và được 

tiến hành sâu rộng, đổi mới với nhiều hình thức phong phú, đồng thời phải đảm 

bảo các biện pháp an toàn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của 

Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh. 

4. Đoàn Nghệ Thuật tỉnh: Tổ chức luyện tập và ghi hình 01 chương trình 

nghệ thuật tại đơn vị và phát sóng trên Đài truyền hình tỉnh nhân dịp kỷ niệm 71 

năm Ngày Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2021). 

5. Ban Quản lý các Di tích Quốc Gia đặc biệt tỉnh:  Thực hiện tốt công tác 

đón tiếp khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập tại các khu di tích, tạo cảnh 

quan xanh - sạch - đẹp tại các di tích Quốc gia đặc biệt phục vụ công tác đón 
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tiếp khách; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan truyền thông, báo chí, cơ sở 

giáo dục đến tham quan khu di tích trong dịp kỷ niệm. 

6. Trung Tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh: 

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về kỷ niệm 71 năm Ngày 

Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2021) trên trang thông tin điện tử đơn 

vị, Bản tin văn hóa, thể thao du lịch, mạng xã hội, tuyên truyền miệng... 

- Chỉ đạo các đội chiếu phim lưu động vùng cao tổ chức tuyên truyền trên 

hệ thống loa phóng thanh nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Cao Bằng 

(03/10/1950 - 03/10/2021) tại các huyện trên địa bàn tỉnh. 

- Tiến hành kiểm tra, rà soát, chỉnh trang các cụm panô, khẩu hiệu, thay 

thế các nội dung đã cũ, không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh. 

7. Phòng văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố: 

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về kỷ niệm 71 năm Ngày 

Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2021) trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử, tuyên truyền miệng và các hình 

thức tuyên truyền khác, phổ biến rộng rãi đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan: treo cờ, khẩu 

hiệu, băng rôn... tại các điểm trung tâm huyện, thành phố, các tuyến phố chính, 

trụ sở các cơ quan, đơn vị và các khu, điểm du lịch tại địa phương trong dịp kỷ 

niệm 71 năm Ngày Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2021). 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hiệu quả các hoạt động kỷ 

niệm 71 năm Ngày Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2021) tại địa bàn. 

Đề nghị các phòng, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tô Thị Trang 
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