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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

 Số:         /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền phong trào “Toàn dân xây 

dựng đời sống văn hóa” và Kế hoạch đăng 

cai tổ chức môn Golf và Muay Seagames 31 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 02 năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Tạp chí Văn 

nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;  

- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử; 

- Các cơ quan, đơn vị xuất bản Bản tin; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

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

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông tại 

Văn bản số 278/BTTTT-TTCS ngày 27/01/2022 về việc tuyên truyền phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026, Kế hoạch số 

33/KH-UBND ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh về việc đăng cai tổ chức môn Golf 

và Muay Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Seagames 31) tại Vĩnh Phúc; 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị: 

1. Đối với các cơ quan tuyên truyền:  

Đề nghị cơ quan, đơn vị dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát sóng 

phù hợp, tập trung thông tin tuyên truyền: 

a) Tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

giai đoạn 2021-2026 (theo Văn bản số 278/BTTTT-TTCS ngày 27/01/2022 của Cục 

Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông): 

- Các nội dung Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 được nêu tại phần II của Quyết định số 

2214/QĐ-TTg. 

- Nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về vai trò 

của văn hóa, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người, góp 

phần xây dựng giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam. 

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người, góp phần xây 

dựng giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam. 
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- Đấu tranh với những hành vi phản văn hóa, lệch chuẩn về văn hóa; đấu tranh, 

lên án mạnh mẽ các tệ nạn xã hội như: mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất 

ma túy, tệ nạn mại dâm, cơ bạc, cá độ, xâm hại phụ nữ, trẻ em… gây bức xúc trong 

dư luận xã hội. 

- Giới thiệu, tuyên truyền, biểu dương các mô hình hay, cách làm mới, sáng 

tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến, tiêu biểu về thực hiện phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thời kỳ mới. 

b) Tuyên truyền việc đăng cai tổ chức môn Golf và Muay Đại hội Thể thao 

Đông Nam Á lần thứ 31 tại Vĩnh Phúc (theo Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 

09/02/2022 của UBND tỉnh): 

- Đề nghị tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Đại hội Thể thao Đông 

Nam Á lần thứ 31 (Seagames 31). Sea Games là sự kiện thể thao lớn nhất khu vục 

Đông Nam Á, được Chính phủ và nhân dân các nước ASEAN nói chung, Việt Nam 

nói riêng rất quan tâm và cử vận động viên tham dự sự kiện. Việc đăng cai tổ chức 

môn Golf và Muay tại Vĩnh Phúc không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển của thể 

dục thể thao, mà còn có ý nghĩa quảng bá với bạn bè quốc tế về hình ảnh, con người, 

bản sắc văn hóa của các dân tộc trong tỉnh. 

- Thời gian tổ chức Seagames 31: dự kiến 12/5/2022-25/5/2022. 

- Địa điểm: Môn Muay thi đấu tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh; Môn Golf thi đấu tại 

sân Golf Nam Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên. 

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố: 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND cấp huyện xây dựng 

kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung trên; chủ động hướng dẫn 

triển khai các hình thức tuyên truyền theo chỉ đạo của Cục Thông tin cơ sở, UBND 

tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông đối với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao, Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn.  

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền tuyên truyền sâu rộng các nội 

dung đã nêu tại mục 1 văn bản này tới đông đảo tầng lớp Nhân dân. 

 Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố, 

các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);  

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Vinh 
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