
UBND TỈNH NINH BÌNH 
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

 

Số:        /SVHTT- QLVH 
V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm 

Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, 

lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và 

cách mạng Việt Nam. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ninh Bình, ngày         tháng      năm 2023 

 

Kính gửi:   

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

Truyền thanh các huyện, thành phố. 

                 

Thực hiện Văn bản số 147/VHCS-QCTT ngày 02/3/2023 của Cục Văn hoá 

cơ sở về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, 

lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (17/3/1913 - 

17/3/2023). Nhằm tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Chu 

Huy Mân, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lòng 

tự hào, tự tôn dân tộc tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Sở Văn hóa 

và Thể thao đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố tổ chức triển 

khai các hoạt động tuyên truyền trực quan trên Pano, băng rôn, bảng điện tử và 

các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 110 năm Ngày sinh 

đồng chí Chu Huy Mân, đồng thời lồng ghép nội dung tuyên truyền trong hoạt 

động chuyên môn nghiệp vụ của phòng, đơn vị (Gửi kèm Hướng dẫn số 96-

HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở VH&TT 

- Lưu: VT, QLVH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Việt Phương 
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