
TỈNH ỦY ĐỒNG NAI 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

Số 1291-CV/BTGTU 
V/v tuyên truyền  

Ngày Âm nhạc Việt Nam 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Đồng Nai, ngày  30  tháng  8    năm 2022 

 

 

 

 Kính gửi: - Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

                 - Ban tuyên giáo, tuyên huấn các cấp ủy trực 

thuộc tỉnh;   

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh; 

- Báo Đồng Nai; 

- Đài Phát thanh-Truyền hình Đồng Nai. 

 

Căn cứ Công văn số 3695-CV/BTGTW, ngày 23/8/2022 của Ban Tuyên giáo 

Trung ương về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động “Ngày Âm nhạc Việt 

Nam” (03/9) hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị ban tuyên giáo các huyện, 

thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội 

tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở 

Thông tin và Truyền thông; Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh) đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền “Ngày Âm nhạc Việt Nam” như sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục khẳng định, tôn vinh ý nghĩa của 

Ngày Âm nhạc Việt Nam (03/9) theo Thông báo số 319-TB/TW, ngày 01/4/2010 

của Ban Bí thư Trung ương về việc tổ chức “Ngày Âm nhạc Việt Nam”; Quyết 

định số 1722/QĐ-TTg, ngày 26/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Âm 

nhạc Việt Nam” và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá 

trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Khẳng định tầm quan trọng của âm 

nhạc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng, cũng như đời sống, góp phần tôn vinh 

những đóng góp của giới nhạc sĩ, nghệ sĩ, phát huy các giá trị truyền thống và cách 

mạng của Âm nhạc Việt Nam, giáo dục thế hệ trẻ, động viên toàn dân đoàn kết, 

phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức 

của công chúng. 

2. Phối hợp tổ chức thường niên các hoạt động cụ thể về “Ngày Âm nhạc 

Việt Nam”, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có chất lượng và có tính giáo dục cao; 

qua đó, giới thiệu các tác phẩm, động viên các nhạc sĩ, nghệ sĩ, phấn đấu sáng tác 

nhiều tác phẩm hay, nhiều hoạt động âm nhạc có ý nghĩa, góp phần tạo nên đời 

sống tinh thần phong phú, lành mạnh, gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày Cách 
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mạng tháng Tám thành công (19/8/1945), Ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945) và các sự kiện, ngày kỷ niệm của địa phương, 

cơ quan, đơn vị; gắn với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, dịch vụ du lịch, phát 

triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú trong 

các hoạt động văn hóa-văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, tạo điều kiện thuận lợi 

cho sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam trong tình hình mới. 

3. Các cơ quan báo chí trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt 

động “Ngày Âm nhạc Việt Nam” năm 2022 thông qua các phương tiện thông tin 

đại chúng, cụ thể: 

- Báo Đồng Nai xây dựng các chuyên trang, chuyên đề, tin, bài tuyên truyền 

“Ngày Âm nhạc Việt Nam”, trong đó, nêu bật giá trị các giá trị truyền thống của 

âm nhạc Việt Nam.  

- Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai tổ chức các chương trình, tọa đàm, 

giới thiệu tác giả - tác phẩm, nhằm tôn vinh các nhạc sĩ, nghệ sĩ tiêu biểu trong hoạt 

động âm nhạc. Thực hiện các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về “Ngày Âm nhạc 

Việt Nam”. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện; định kỳ 

báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp Báo cáo Ban Tuyên giáo 

Trung ương theo quy định./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện);  

- UBND tỉnh; 

- Các đ/c Lãnh đạo Ban; 

- Phòng TT-TT; 

- Lưu Phòng HC-TH. 

Đồng kính gửi: 

- TTTU (b/c). 

 

 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

               

Nguyễn Thị Hồng Trang 
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