
 

 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số:          /SVHTTDL-QLVHGĐ 
V/v triển khai khẩu hiệu tuyên truyền trực 
quan về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    Cao Bằng, ngày      tháng 5 năm 2022 

   

 

    Kính gửi:   

          - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

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

- Trung tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 344/VHCS-QCTT ngày 11/5/2022 của Cục Văn hóa cơ 

sở về việc tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Công 

văn số 648-CV/BTGTU ngày 29/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc triển 

khai khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan về Nghị quyết 

Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở nội dung các câu khẩu hiệu mới do Ban Tuyên 

giáo Trung ương xây dựng và chỉ đạo thống nhất trên toàn quốc, tuyên truyền tư 

tưởng xuyên suốt của Đảng và những quan điểm, chủ trương lớn được nêu trong 

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các 

phòng, đơn vị, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền 

thông các huyện, thành phố thực hiện rà soát hệ thống cổ động trực quan thuộc 

phạm vi phụ trách của đơn vị, địa phương; thay thế những khẩu hiệu cũ không 

còn phù hợp, bổ sung những khẩu hiệu mới đảm bảo đúng theo quy định. (gửi 

kèm theo nội dung khẩu hiệu). 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Tô Thị Trang 
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