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 Về việc trả lời kiến nghị của Nhân dân theo đề 
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Kính gửi:  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang 

  

Thực hiện Công văn số 7013/UBND-TH ngày 14 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời kiến nghị của Nhân dân theo đề nghị của Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang. 

 Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch giải trình ý kiến, cụ thể như sau: 

 Nội dung: “Qua phản ảnh một vài ý kiến cho rằng, công tác tuyên truyền 

còn hạn chế, nhất là ở nông thôn; trong thời gian tới, khi tổ tổ chức lễ kỷ niệm 

nên chú ý phần lễ, nhất là kịch bản nghệ thuật tái hiện An Giang qua các tời kỳ 

thật sâu sắc và có ấn tượng, có tính giáo dục động viên cao và mang đậm nét bản 

sắc của An Giang”. 

 Căn cứ kế hoạch số 05-KH/TBTT ngày 28/6/2022 của Tiểu Ban tuyên 

truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 

2022. Vừa qua Sở VHTTDL đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, cùng các 

Phòng, đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức một số hoạt động văn hóa 

chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang, với nhiều hình thức đa 

dạng, phong phú như: cổ động trực quan, tuyên truyền trên màn hình led, tài liệu 

tuyên truyền, xe phóng thanh lưu động, triển lãm lưu động, chiếu phim, biểu diễn 

văn nghệ…  

Công tác cổ động trực quan là một hoạt động trong chuỗi hình thức triển 

khai các hoạt động văn hóa chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang.  

Hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trong nội ô thành phố Long 

Xuyên được triển khai 02 đợt (từ tháng 4/2022 đến tháng 11/2022), gồm: 50 pano 

(dựng các tuyến đường), 200 băng rôn, 200 phướn; 04 cụm cờ tròn; tuyên truyền 

02 khẩu hiệu trên bảng điện tử của đơn vị. Trong đó, tập trung cao điểm cho 

riêng tháng 11/2022 là 10 pano, 50 băng rôn, 120 phướn. 

 Các tuyến đường, địa điểm thực hiện công tác cổ động trực quan cụ thể 

như sau: 

+ Treo gắn băng rôn: đường Lê Hồng Phong, đường Tôn Đức Thắng, 

đường Lê Triệu Kiết, Tượng đài Bác Tôn (Mỹ Long). 

+ Treo gắn Pano: Đường Lê Triệu Kiết, đường Lê Hồng Phong, đường 

Tôn Đức Thắng, Góc Nhà Thờ, Tượng đài Bác Tôn, Nhà máy cấp nước cầu 

Hoàng Diệu, Trường Thoại Ngọc Hầu, đường Nguyễn Thái Học, đường Trần 

Hưng Đạo, đường Lê Lợi. 



+ Pano cầu Hoàng Diệu: 7 cụm 

+ Treo gắn phướn có khung: đường Lê Hồng Phong, đường Tôn Đức 

Thắng, đường Lê Lợi. 

+ Treo gắn phướn 2 mặt làm mới: đường Lê Triệu Kiết. 

+ Treo gắn phướn dọc (2m x 0.9m): đường Trần Hưng Đạo. 

 Việc hỗ trợ công tác tuyên truyền và cổ động trực quan tại huyện, thị xã, 

thành phố gồm: Phát hành 02 file tài liệu tuyên truyền “An Giang – 190 năm hình 

thành và phát triển” (Tiếng Việt và tiếng Khmer), “Thành tựu An Giang đạt được 

trong 190 năm hình thành và phát triển”; 20 mẫu tranh cổ động, 100 băng rôn cổ 

động đường phố (10 đơn vị x 10 băng rôn); 100 phướn cổ động đường phố (10 

đơn vị x 10 phướn), 100 pano (10 huyện, thị, thành phố x 10 pano) về các Trung 

tâm Văn hóa cấp huyện, góp phần phong phú tài liệu tuyên truyền, công tác cổ 

động trực quan chào mừng kỷ niệm 190 năm hình thành tỉnh An Giang cho cơ sở. 

 Để khắc phục những hạn chế theo phản ánh của dư luận, nhằm tăng cường 

công tác cổ động trực quan, tuyên truyền chào mừng các sự kiện trọng đại của đất 

nước và của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị chuyên 

môn, Trung tâm Văn hóa - Thể thao/ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và truyền thanh/Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố tăng cương công tác cổ động trực 

quan, đặc biệt là ở các, vùng sâu, vùng xa...tại các cửa ngõ vào trung tâm huyện, 

thị xã, khu vực vùng biên giới, vùng nông thôn, trên các tuyến đường nhằm tạo 

trực quan sinh động chào mừng các sự kiện quan trọng, lễ kỷ niệm... 

    Trên đây là  trả lời kiến nghị của Nhân dân theo đề nghị của Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang./.   
 
 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lưu: QLVH. 
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