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Tứ Kỳ, ngày        tháng 11 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11

Thực hiện Kế hoạch số 2159/KH-SVHTTDL ngày 11/11/2022 của Sở 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương về tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 
ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, UBND huyện Tứ Kỳ xây dựng kế hoạch 
tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Mục đích
- Tuyên truyền, quảng bá ý nghĩa ngày Di sản văn hóa Việt Nam trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng, nâng cao ý thức, trách nhiệm và huy động 
sức mạnh của cộng đồng tham gia bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá 
Việt Nam nói chung và di sản văn hóa trên địa bàn huyện Tứ Kỳ nói riêng. 

- Tăng cường ý thức trách nhiệm, động viên những người làm công tác 
bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và 
phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 

 2. Yêu cầu
- Các hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô 

trương, lãng phí. 
- Các sản phẩm tuyên truyền có nội dung phù hợp theo đúng chỉ đạo của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải 
Dương.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 
- Treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính tại khu trung tâm 

huyện, trục đường 391, các xã, thị trấn; các khu, điểm du lịch trong toàn huyện; 
tại trụ sở Huyện ủy; HĐND- UBND huyện; cơ quan Ủy ban MTTQ và các đoàn 
thể huyện; viết bài tuyên truyền về lĩnh vực du lịch Tứ Kỳ trên các phương tiện 
thông tin đại chúng và hệ thống đài truyền thanh, loa truyền thanh các cấp.

 - Tuyên truyền trên Cổng/Trang  thông tin điện tử, mạng xã hội 
Facebook, Youtube, Zalo, Fanpage...; 

+ Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: 
- Nhiệt liệt chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 
- Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc là trách nhiệm của 

cộng đồng. 
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+ Thời gian: Từ 22 - 25/11/2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
 - Xây dựng hướng dẫn tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày Di sản văn hóa 

Việt Nam 23/11. 
- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan và một 

số điểm trong huyện.
- Phối hợp với Đài Phát thanh huyện để cung cấp thông tin, số liệu về 

ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11. 
2. Đài phát thanh huyện, Cổng thông tin điện tử huyện
Xây dựng một số hình ảnh tiêu biểu về ngày Di sản văn hóa Việt Nam 

23/11; viết và đăng tải tin, bài giới thiệu, quảng bá về Di sản văn hóa Việt Nam và 
ý nghĩa lịch sử ngày Di sản văn hóa Việt Nam để tuyên truyền trên trang thông tin 
điện tử của huyện, trên Fanpage, Facebook, Zalo… 

3. UBND các xã, thị trấn
 - Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng kỷ 

niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 thiết thực, hiệu quả.
 - Chỉ đạo công chức Văn hóa- Xã hội, Đài truyền thanh tăng cường công 

tác tuyên truyền quảng bá sâu rộng (treo băng rôn, giới thiệu hình ảnh đẹp, hấp 
dẫn về di sản Việt Nam; viết tin bài giới thiệu trên Đài truyền thanh, Trang  
thông tin điện tử của đơn vị và trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo). 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng kỷ 
niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND 
các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo thời gian và đạt hiệu quả./. 
Nơi nhận:
- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (để bc);  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan (để t/h);
- UBND các xã, thị trấn (để t/h);
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải
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