
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-VX Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2020 

V/v đề nghị truyền hình trực tiếp 

Lễ Khai mạc Ngày hội Văn hóa 

dân tộc Mường lần thứ II tại tỉnh 

Thanh Hóa, năm 2020. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kính gửi: Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. 
 

  Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường là hoạt động nhằm tăng cường khối đại 

đoàn kết các dân tộc; thể hiện sự tôn vinh văn hóa một tộc người giàu truyền thống 

văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Mường trong nền văn 

hóa Việt Nam thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em; giới thiệu, 

quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường tới bạn bè 

trong nước và quốc tế, góp phần phát triển du lịch. Năm 2020, Ngày hội Văn hoá 

dân tộc Mường lần thứ II (sau đây gọi tắt là Ngày hội) do Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, 

ngành Trung ương và các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mường sinh sống tổ chức 

Ngày hội tại tỉnh Thanh Hóa, thời gian: Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2020.  

Để để góp phần tổ chức thành công Ngày hội theo mục đích, yêu cầu đề ra; 

thông tin, tuyên truyền rộng rãi các hoạt động của Ngày hội tới đồng bào cả nước 

và bạn bè quốc tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trân trọng đề nghị Đài Truyền 

hình Việt Nam truyền hình trực tiếp, phát sóng chương trình Lễ Khai mạc Ngày 

hội trên các kênh VTV1, VTV4, VTV5 của Đài truyền hình Việt Nam, với thời 

lượng 90 phút, bắt đầu lúc 20 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 12 năm 2020.  

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều 

kiện của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, góp phần vào tổ chức thành 

công Ngày hội./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để B/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa;               

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VX. 

 

                     
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

Phạm Đăng Quyền  
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