
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

  :              -TTBCXB 

V/v tuyên truyền Chương trình nghệ thuật 

và Lễ kỷ niệm 20 năm thành ph  Đà Nẵng 

trực thuộc  rung ương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày     tháng 11 năm 2016 

 

  Kính gửi: 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành ph ; 

-  ạp chí điện tử  hông tin và  ruyền thông (IC  Đà Nẵng); 

- Đài  ruyền thanh các quận, huyện; 

- Phòng Văn hóa và  hông tin các quận, huyện; 

-  rung tâm  hông tin Dịch vụ công Đà Nẵng; 

-  rang   Đ   hành ủy, Cổng   Đ  thành ph ; 

- Trang   Đ  các sở, ban, ngành. 
 

Thực hiện Kế hoạch s  9040/KH-UBND ngày 03/11/2016 của Ủy ban 

nhân dân thành ph  Đà Nẵng về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật và Lễ kỷ 

niệm 20 năm thành ph  Đà Nẵng trực thuộc  rung ương (01 01 1997 - 

01/01/2017), Sở  hông tin và  ruyền thông Đà Nẵng kính đề nghị các cơ quan, 

đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền cụ thể như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền trọng tâm  

a) Mục đích, ý nghĩa của Chương trình:  

- Khẳng định những thành tựu nổi bật nhất của thành ph  trong 20 năm 

qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của toàn thể 

nhân dân thành ph ; động viên toàn thể cán bộ, quân và dân Đà Nẵng ra sức thi 

đua tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ thành ph  Đà Nẵng lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn qu c lần thứ XII của Đảng đã đề ra. 

-  ạo hoạt động nghệ thuật đặc sắc gắn với công tác tuyên truyền và giới 
thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội của thành ph  Đà Nẵng kể từ khi chia 

tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành hai đơn vị hành chính trực thuộc  rung 

ương. 

b)  hời gian, địa điểm, thành phần tham dự: 

- Chương trình nghệ thuật 

+  hời gian: 20 giờ 00, ngày 30 12 2016. 

+ Địa điểm: Cung  hể thao  iên  ơn, thành ph  Đà Nẵng. 

+  hành phần tham dự:  

   lượng: khoảng 5.000 đại biểu 

 hành phần gồm: Khách mời  rung ương; Khách mời các tỉnh, thành ph  

bạn; Lãnh đạo thành ph ; Đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Cán bộ Lão 
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thành cách mạng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; 

Cán bộ trung, cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn thành ph ; Lãnh đạo các sở, ban, 

ngành, quận, huyện, phường, xã; Các cơ quan ngoại giao; đại diện Lãnh đạo các 

cơ quan  rung ương tại thành ph  Đà Nẵng; Đại diện Lãnh đạo các Hội nghề 

nghiệp, đoàn thể thành ph ; Đại diện Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng và các trường 

Đại học, Cao đẳng trên địa bàn; Công dân tiêu biểu của thành ph  được Ban 

 uyên giáo  hành ủy xét tặng;... 

- Lễ kỷ niệm 

+  hời gian: từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 00 ngày 31 12/2016. 

+ Địa điểm: Cung  hể thao  iên  ơn, thành ph  Đà Nẵng. 

+  hành phần tham dự: như thành phần tham dự Chương trình nghệ thuật. 

   lượng: khoảng 4.000 đại biểu. 

2. Phân công thực hiện 

a) Các cơ quan báo chí 

- Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng, Đài Phát thanh -  ruyền hình Đà 
Nẵng: Thực hiện tin, bài tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng công tác chuẩn bị và tổ chức Chương trình nghệ thuật và Lễ kỷ niệm 20 

năm thành ph  Đà Nẵng trực thuộc  rung ương theo các nội dung tuyên truyền 

được định hướng như trên. 

-  ạp chí điện tử  hông tin và  ruyền thông: Đăng banner tuyên truyền về 

sự kiện 20 năm thành ph  Đà Nẵng trực thuộc  rung ương trên website của đơn 

vị và cập nhật các tin, bài liên quan đến Chương trình nghệ thuật và Lễ Kỷ niệm.  

- Kính đề nghị các cơ quan báo chí  rung ương và địa phương khác đóng 

trên địa bàn thành ph  quan tâm hỗ trợ tuyên truyền nội dung nêu trên.  

- Kính đề nghị  rung tâm  ruyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng (V V8) 

thực hiện truyền hình trực tiếp Chương trình nghệ thuật và Lễ kỷ niệm theo Kế 

hoạch của Đài  ruyền hình Việt Nam; tăng thời lượng phát sóng các chương 

trình truyền hình liên quan đến sự kiện này. 

b) Đài  ruyền thanh các quận, huyện: Đưa nội dung tuyên truyền Chương 

trình nghệ thuật và Lễ kỷ niệm 20 năm thành ph  Đà Nẵng trực thuộc  rung 

ương vào các chuyên mục phát thanh hằng ngày.  ập trung tuyên truyền cao 

điểm từ ngày 20 12 đến 31 12 2016. 

 c) Phòng Văn hóa và  hông tin các quận, huyện:  ham mưu UBND các 

quận, huyện xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền về sự kiện 20 

năm thành ph  Đà Nẵng trực thuộc  rung ương, trong đó, chú trọng tuyên 

truyền về Chương trình nghệ thuật và Lễ kỷ niệm theo các nội dung được định 

hướng trong Công văn này. 

 d) Trang thông tin điện tử  hành ủy, Cổng thông tin điện tử thành ph ; 

trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành: Đưa thông tin về thời gian tổ chức 

Chương trình nghệ thuật và Lễ Kỷ niệm sự kiện 20 năm thành ph  Đà Nẵng trực 
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thuộc  rung ương lên trang thông tin điện tử của đơn vị để cán bộ, công chức, 

người lao động và người dân trên địa bàn thành ph  được biết đến chủ trương 

của UBND thành ph  trong công tác chuẩn bị và tổ chức sự kiện có ý nghĩa này. 

 đ)  rung tâm  hông tin Dịch vụ công Đà Nẵng: Nắm rõ thông tin về thời 

gian, địa điểm... tổ chức Chương trình nghệ thuật và Lễ kỷ niệm để trả lời cụ thể 

cho công dân qua đường dây nóng 0511 1022. 

 e) Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản  

- Chủ trì thực hiện việc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tuyên truyền chủ 

trương của UBND thành ph  trong việc tổ chức Chương trình nghệ thuật và Lễ 

kỷ niệm sự kiện 20 năm thành ph  Đà Nẵng trực thuộc  rung ương. 

- Theo dõi, đôn đ c, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực 
hiện tuyên truyền; ngay sau sự kiện, có báo cáo đánh giá kết quả đợt tuyên 

truyền sự kiện này để  UBND thành ph  biết. 

 rong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, vui lòng phản 

ánh đến  ở  hông tin và  ruyền thông qua địa chỉ:  ầng 24, s  24,  rần Phú; 

email: ttbcxb@danang.gov.vn; điện thoại: 0511.3.849989 (gặp chị Hiền). 

 ở  hông tin và  ruyền thông Đà Nẵng kính đề nghị quý cơ quan quan 

tâm tuyên truyền sự kiện nêu trên, bắt đầu từ ngày 10 11 2016 đến hết ngày 

31/12/2016./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND thành ph  (để b c); 

-  ở VH   (để biết); 

- Các PGĐ  ở (để biết); 

- Lưu: V ,   BCXB.H 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thanh 
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