
 

 

 

K n       Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 
 

Thực hiện Côn  văn số 738/TTCS-TT ngày 13/10/2021 của Cục Thông 

t n cơ sở về việc thông tin, tuyên truyền về T án  cao đ ểm “Vì n ườ  n  èo” 

và phát triển văn  óa đọc trong cộn  đồn  năm 2021, Sở Thông tin và Truyền 

t ôn  đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

1. Chỉ đạo P òn  Văn  óa - T ôn  t n, Trun  tâm Văn  óa - Truyền thông 

tổ chức tuyên truyền T án  cao đ ểm “Vì n ườ  n  èo” và p át tr ển văn  óa 

đọc trong cộn  đồng trên hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện; lựa 

chọn các sản phẩm tuyên truyền phủ hợp chỉ đạo phát trên hệ thống truyền thanh 

cơ sở cấp xã. 

2. Nội dung tuyên truyền trọng tâm: 

* Tuyên truyền T án  cao đ ểm “Vì n ười n  èo” năm 2021 (t ời gian 

thực hiện từ 17/10-18/11/2021). 

- Nhữn  đón   óp của doanh nghiệp, tập thể, cá n ân và  ươn  n ười 

n  èo vươn lên t oát n  èo tron  t ời gian từ tháng 10/2020-9/2021. 

- Kết quả hoạt độn  vì n ườ  n  èo và p on  trào t   đua “Cả nước chung 

tay vì n ười nghèo - K ôn  để ai bị bỏ lạ  p  a sau”. 

- Tuyên truyền vận động các doanh nhân, doanh nghiệp, tập thể, cá 

n ân… đón   óp ủng hộ Quỹ “Vì n ườ  n  èo”; các hoạt động từ thiện, nhân 

ái, tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận n  èo, n ười gặp thiên tai, hoạn nạn bằng 

hiện vật (tặn  lươn  t ực, thực phẩm, cây giống, con giống, vật tư sản xuất, thiết 

bị học tập…) 

* Tuyên truyền phát triển văn  óa đọc trong cộn  đồn  năm 2021 

- Khẳn  định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sác  tron  đời sống xã hội; 

tăn  cường nhận thức của n ười dân về ý n  ĩa to lớn và tầm quan trọng của 

việc đọc sác  đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năn , p át tr ển tư duy   áo 

dục và rèn luyện n ân các  con n ười. 

- Xây dựng và phát triển p on  trào đọc sác ,  ướng tới xây dựng một xã 

hội học tập, một nét đẹp tron  đời sống xã hội. 
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- Tôn v n  n ườ  đọc, n ườ  sán  tác, sưu tầm, t ư v ện cộn  đồng, tôn 

vinh các tổ chức, cá nhân có nhữn  đón   óp c o p át tr ển văn  óa đọc tạ  địa 

p ươn . 

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn t ể; đẩy 

mạnh phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức tron  đảm bảo các đ ều kiện phát triển 

văn  óa đọc. 

 ề n  ị UBND các  uyện, t àn  p ố, t ị xã p ố   ợp c ỉ đạo tr ển k a , 

giao P òn  VH-TT, Trung tâmVH-TT các  uyện, t àn  p ố, t ị xã tổn   ợp kết 

quả tuyên truyền vào  áo cáo địn  k   àn  t án      về Sở T ôn  t n và Truyền 

t ôn  t eo quy địn . .  

 

Nơi nhận: 
- N ư trên;  

- Lãn  đạo Sở; 

- Lưu  VT, TTBCXB2. 
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