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                       Kính gửi:  

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

                                             - Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh  - 

                                               Truyền hình/Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố; 

                                             - Các đơn vị trực thuộc Sở. 
     

                                                                                                                     

Thực hiện Công văn số 147- CV/BTGTU ngày 24/5/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 550 năm Danh 

xưng Quảng Nam (1471-2021); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Phòng 

Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền 

hình/Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở triển 

khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam, như sau: 

 I. Mục đích, ý nghĩa: 

 Giới thiệu và tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp, khẳng định vai 

trò và những đóng góp to lớn của vùng đất và con người Quảng Nam trong tiến 

trình lịch sử của dân tộc; thể hiện tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với 

các thế hệ cha ông đã có công khai phá, xây dựng, bảo vệ và phát triển vùng đất 

Quảng Nam. 

 Giáo dục giá trị lịch sử, tinh thần yêu nước, truyền thống văn hóa, cách 

mạng của đất và người xứ Quảng cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ, qua đó khơi 

dậy, bồi đắp và phát huy hào khí Quảng Nam; tạo không khí đoàn kết, phấn 

khởi, quyết tâm xây dựng Quảng Nam ngày càng giàu đẹp văn minh. 

 Tiếp tục phát huy và tăng cường tuyên truyền, quảng bá các tiềm năng, 

thế mạnh của vùng đất và con người Quảng Nam, xem đây là nguồn lực quan 

trọng để thu hút các nhà đầu tư, du khách trong nước và quốc tế nhằm phát triển 

nhanh, bền vững trong tương lai.   

 II. Nội dung tuyên truyền:  

 Tuyên truyền các nội dung theo Đề cương do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Quảng Nam biên soạn, phát hành đính kèm. 

 Tuyên truyền giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 550 năm Danh xưng 

Quảng Nam (1471 – 2021).  

 III. Hình thức tuyên truyền: 

 Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và diễn biến của dịch bệnh 

Covid-19, chủ động tổ chức các hoạt động phù hợp thiết thực như: các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tọa đàm, trưng bày, triển lãm. Hưởng ứng 

tham gia cuộc thi tìm hiểu 550 năm Danh xưng Quảng Nam trên internet; hưởng 



ứng phát động sáng tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề 550 

năm Danh xưng Quảng Nam.  

 Tuyên truyền, cổ động trực quan bằng các hình thức băng rôn, pa-nô, 

phướn, trang trí cổng chào...trên quốc lộ 1A, trung tâm các huyện, thị xã, thành 

phố và các khu dân cư. 

 IV. Thời gian tuyên truyền: Từ tháng 6 đến hết tháng 8/2021, trong đó 

trọng tâm vào cuối tháng 7/2021. 

 V. Khẩu hiệu tuyên truyền: 

 1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471- 

2021)! 

 2. Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ 

then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội! 

 3. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng thành công 

và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! 

 4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng! 

 5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Quảng Nam quyết tâm thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII! 

 6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 

 7. Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại! 

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

 9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

 10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

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

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Phòng, đơn vị căn cứ nội 

dung hướng dẫn triển khai thực hiện./. 
 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/cáo); 

- Giám đốc Sở (B/cáo);  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, QLVH. 
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