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- CT. các PCT UBND thi xâ; 
- Các phông. ban, nganh thj xä; 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET &i 
THI XA CU'A LO Dc 1p — Ti' do — Htnh phüc 

     

S6: /UBND-VP 
V/v trin khai D an "Ngày ton 
vinh tiêng Viêt trong cong  dng 

ngithi Viêt Nam i nithc ngoài giai 
doan 2023-2030" 

CiraLó,ngày ihángl2 näm 2022 

Kinh giri: 
- Các phOng, ban, ngành, doàn th thj xã, 
- UBND các phung. 

Thrc hin Cong van s6 5984/TJBND ngày 08/8/2022 cUa TJBND tinh 
Ngh An và Cong van s 1911/SNgV-LS.NVNONIN ngày 28/12/2022 cUa So' 
Ngoai vu v trin khai D an "Ngáy ton vinh ting Vit trong cong dng ngiri 
Vit Narn nrc ngoài giai doan 2023-2030". UBND thj xä yêu câu triên khai 
thuc hiên tt môt s ni dung sau: 

1. Tuyên tmyn v rnijc dIch, nghia cüa D an, qua do gop phn nâng 
cao ' thüc cüa cg dng ngixii Ngh An nOi chung Cü'a LO nOi riêng & nu'&c 
ngoài di v&i vic giü gin ting vit; dng thñ ton vinh ye dçp, giá trj cña ting 

vit trong cong  dng ngui Vit Narn & nu&c ngoái. 
2. D nghj các Ca quan dan vj trên Ca s& chrc nãng, nhirn vçi cua mmnh, 

hang nain nghiên cru xay dung k hoach hoãc 1ng ghép trin khai các boat 
dng nhrn ton vinh ting Vit trong cong  dng ngu&i Ngh An & nu&c ngoài 
vào các hoat dng chung cüa ca quail, dan vj theo các ni dung ti Quyt djnh 
s 930/QED-TTg ngáy 03/8/2022 cüa Thu tu&ng Chinh phü v vic phê duyet  Dé 

an "Ngáy ton vinh ting Vit trong cong  dng nguà'i Viêt Narn & nuó'c ngoài 

giai doan 2023-2030". 
3. Djnh k' báo cáo kt qua trin khai thrc hen  D an v UBND th xâ dê 

t6ng hcip báo cáo S& Ngoai vi,i vá UBND tinh theo quy djnh./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT, CHILL TICH 
PHOCHUTCH 

Hoàng Van Phüc 



iVo'i nhân: 
- Nhi.r trên; 
- UBND tinh (b/c); 
-Liu: VT. 

Pham Van Toàn 

KT. GIAM IJOC 
PHO GIAM DOC 

U 

so 
NGOAI vL); 

UBND TtNH NGH AN 
sO NGOiJ  VJ 

S: 1911 /SNgV-LS.NVNONN 
V/v triên khai Dê an "Ngãy ton vinh 

tiêng Vit trong cong  dOng ngii 
Vit Nam & nuic ngoâi 
giai doan 2023 - 2030' 

CONG HOA xA HO! CHJ NGHIA V1T NAM 

Dc 1p - Tr do - Hnh phñc 

Ngh An, ngâv 28 rháng 12 náin 2022 

KInhgiri: 
- Các SO', ban, ngành, doàn the cap tinh; 
- UBND các huyn, thinh phô, th xa; 

Ngh An 

Thuc hin kin chi dto ciia UBND tinh ti Cong van so 5984/UBND-
VX ngày 08/8/2022 ye vic triên khai Dê an "Ngày ton vinh tiCng Vit trong 
Cong dông nguO'i Vit Nam O' nrâc ngoài giai dotn 2023 - 2030"; nhärn triCn 
khai thrc hin Dê an hiu qua, SO' Ngoi vit dê nghj Qu9 co' quan: 

1. Tuyên truyn v miic dIch, 9 nghia cüa f)ë an, qua dO gop phân nâng 
cao 9 thirc cüa cong dOng nguO'i Ngh An O' nuO'c ngoài dOi vó'i vic gi& gin 
tiêng Vit; dông thO'i ton vinh ye dp, giá tr4 cüa tiêng Vit trong cong dOng ngtrO'i 
Vit Nam O' nuO'c ngoài. 

2. D nghi các co' quan, don v trên Co sO' chüc näng, nhirn vi.t cüa rnInh, 
hang näm nghiên ciIru xây dimg kê hoch hoc lông ghép triên khai các hot 
dng nhàm ton vinh tiêng Vit trong cong dOng nguO'i Ngh An O' nu'O'c ngoâi 
vâo các hott dng chung cUa Co quan, don vj theo các ni dung tti QuyCt djnh 
sO 930/QD-TTg ngày 03/8/2022 cüa Thu tithng ChInh phU ye vic phê duyt Dê 
an "Ngây ton vinh tiêng Vit trong Cng dông ngu'O'i Vit Narn O' nuO'c ngoài giai 
don 2023 - 2030" (Gtci Quyét djnh kern theo). 

3. Dnh k$' báo cáo kt qua trin khai thrc hin D an v SO' Ngoai v dê 
tOng hcip và báo cáo UBND tinh theo quy djnh. 

Rat mong nhtn ducc sir quan tarn, phi hcip cüa Qu9 co quan./. 



( quan plìat hânh; 'van phông Chinh pht'i 

THU TNG CHINH PHU CONG tOA XA HO! CHU NGHIA V1T NAM 
BcIp-Trdo Hnh phiic 

S: g30/QD-TTg Ha Ni, ng4v 05 tháng 8  närn 2022 

QUVET DjNH 
A A F A • h A A A Phe duyçt Be an Ngay Ton vinh tieng Vtçt trong cçng dong 
ngtrôi Vit Narn ö.  nróc ngoài giai don 2023 - 2030" 

THU TU'NG C}IINH PHU 

can ct Lut TO' chi'c ChInh phi ngày /9 tháng 6 iiOm 2015; Luát sa 
dOi, hO sung mt sO diéu cia Luç2t To chtc ChInh phi vâ Luát TO chic chInh 
quyén d/a phuong ngây 22 tháng 11 nOm 2019; 

Can cz Nghi djnh sO 26/2017/ND-CP ngày 14 thOng 3 nátn 2017 cia 
ChInh pInk quy djnh chc näng, nhim vy, quyén hn và co cOu tO chc cOa 
Bó Ngogi giao; Nghj djnh sO 29/2020/ATDCP ngàv 03 thOng 3 narn 2020 cOa 
ChInh phz tha dO! Diéu 3 Ngh[ d/nh sO 26/201 7/ND-CP cza ChInh phi quy 
djnh chL-c náng, nhiiêm vu, quyén hqn Va Cu cáu tO chi-c cOa B 1\Tgogi giao; 

COn cO Nghj quyê't sO 169/NQ-CP ngày 31 thOng 12 nOm 2021 cth 
Chinh phü ban hành Chuvng trinh hành d5ng tie1? tyc clOy rnnh thuv hin 
Ngh quyêt sO 36-NQ/TW, Clii' thl so 45-CT/TWvO Két lun sO 12-KL/TWcOa 
BO ChInh Irj ye cOng tOc ngithi Vi1 Narn & nutc ngoc'li giai doçzn 2021 - 
2026; 

('an c& Quyet djnh 5d 2013/QD-7Tg ngày 30 thOng 1] nOm 2021 cOa 
ThO twóig Cliinh p/i0 p/ic duyt chien hcçc Ngo(zi giao van /76a den nam 
2030; 

Theo dd ngh cua B$ trithng Bç5 i\'ogi gino. 

QUYET B!NH: 

Diu 1. Phê duyt Dê an 'Ngày Ton vinh tit'ng Vi.t trong cong  dông 
nguYi Vit Narn a nuàc ngoài giai don 2023 2030" (sau dày gpi là Dé an) 
vxi rthCing ni dung sau day: 

1. MIJC TIEU 

1. Mic tiêu tOng quát 

T chirc xây dung Ngày Ton vinh ting Vit trong cong dàng ngu&i Vit 
Nam & nu&c ngoài tr& thành dâu mOe quan tr9ng hang nãm trong d&i sOng 
van hóa, tinh than cüa cong dông vâi nhng hoat dng thiêt thtrc nhàrn tOn 
\inh sr giàu dp cüa tiêng Vit, nâng cao nhin thOc ye ngOn ng và van hOa 
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dan tc dôi vi kiu bào trén toàn th giii và bn be quc t dc hit là th h 
tré; Ian tôa manh  me tInh yêu tiCng Vit, trâ thành dng hrc thc dày phong 
trào day  và hoc tiCng Vit trong cong  dông, qua do gOp phân giU gin và phát 
buy ban sac van hOa, truyên thông dan tc; dt nén tang cho giai doan rn&i ye 
phát triên vj the tiêng Vit trên nhiCu linh vrc giáo d.ic cong dông. Thông qua 
vic tOn vinh ngôn ngU dan tc, gOp phân xay drng cong dông ngLroi Via 
Nam a nuac ngoài on dnh, doân két, vQng rnanh, tIch crc dóng gop cho quC 
hucing, dat n.rac; thüc day vic cOng nhn cong dông ngu&i Via là rnt dan 
tôc thieu sO chinh tlirc tai nhthig dja bàn có dông ngui Via sinh song. 

2. Các muc tiêu CJ*rl the 

a) Nâng cao thirc cia cong  dng ngithi Vit Nam a ni.róc ngoài dêd v&i 
tiCng Vit, tOn vinh ye dçp, giá trj cüa tiêng Via trong cong dOng. 

b) Dng viên, khuyCn khIch và ton vinh các cá nhân, t chirc, Iii doàn 
dã có dOng gOp tIch circ trong vic gin gi vã Ian tôa tiêng Via trong cong 
dOng nguai Via Nam i nuóc ngoài; duy tn st:r di7ing tiCng Via trong gia dmnh 
nglJui Vit Narn a nlj&c ngoài trong sinh boat giao tiêp hang ngây ct1a gia 
dinh; Ian tOa têng Vit den ngu&i nl.róc ngoài. 

c) To dng Ic nâng cao hiu qua, chat luqng cOng tác dy và h9c tiêng 
Via trong cong dOng; thiic dày chInh quyên sâ tai  và các thiêt ché giáo dc 
dua liéng Vit vào giàng dy tai  cac C0 SO giáo diic các dja bàn cO dông 
nguai Vit Nam; h trq các tnthng dai  h9c, vin nghiên cau dang CO khoa hay 
b mOn giàng dy và nghiên ciru tiêng Via phát triên rnanh han n{ra vic 
nghiên ciru, giàng day  và truyên bá tiêng Via.  Thiic day vic dua tiêng Via 
thành ngoi ngct chInh thrc hen cuth các ngoai ngCr khác ô các dja bàn dang cO 
nhiCu thuân lçi. 

d) Thu ht them các ngun lirc trong nuóc h trV các hoat dng diy, hçc. 
duy trI ting Via trong cng dông ngithi Via Nam a nLrac ngoài, dc bit là 
các chuyên gia, giáo viên, the h trê, than nhân kiêu bào. 

II. NHI1M V!J, GIAL PHAP TH1fC HI1N 

1. Thaj gian, dôi tuang, hInh thOc trin khai 

a) Thai gian: Dê an dugc tuiCn khai trong giai doan 2023 - 2030, dng 
thai vOi Chiên luc Ngoi giao van hOa den nàrn 2030 duc Thi tuang ChInh 
pht phê duyt t?i  QuyCt djnh so 2013/Q-11 g ngày 30 tháng 11 nàrn 2021. 
Các hoat dng hu6ng ti Ngày Ton vinh tiêng Vit së duqc triCn khai trong Ca 
nãm và Co the to chic lông ghép vao các djp l hi, k' nim cac ngày lê trpng 
dai cüa dat nuOc. 

b) Di tuçng: 

- Cong  dông nguai VittNam a ntxac ngoài trén toàn tIi giOi, nhth là the 
h trC; chü trong triCn khai Dê an tai  các dja bàn có dông nguai Via Nam sinh 
sOng và các dja bàn ma tiCng Via và van hOa Via Co nguy ca bj mai int. 



- Các chuyén gia giáo diic, giáo viên dy ting Vit, sinh viên, the h tré 
trong nithc quan tam den boat dng vn hóa, xã hi, giâng day, giao hxu ngôn 
ngr, các than nhân cüa kiéu bão. 

- Nguôi nu&c ngoài trong và ngoài lanh th Vit Nam có thin cam, 
dang sfr diing và Co nhu cu sr ding tiCng Vit. 

c) HInh thi'rc triCn khai: 

Thông qua các kCnh: các Co quan dai  din Vit Nam & nu&c ngoài, kt 
hqp vài các hoat dng to chrc trong nuóc, lông ghép vào các boat d)ng cüa 
Uy ban Nhà ni.râc ye ngui Vit Nam a nuóc ngoài; lông ghép vâi các boat 
dng cOa các hi doãn ngui Vit Nam & nuâc ngoài; darn bào tiét kini, tO 
chirc theo hInh thrc trrc tiêp kêt hcip trxc tuyên, dOng thi phát triên các nCn 
tang so, mng xâ hi tto diêu kin cho nguii Vit Narn o nisóc ngoài d tIm 
kiCrn và theo dOi. 

Kêt hçxp v&i c.ác co so giáo ditc giãng d.y và dão tao ting Vit, vui 
boa Vit trong nuóc, các hoat dng cüa thanh niCn trong vic hO try, kCt nghia 
cc ban  trê trong giao hsu van hóa, giao kru ngôn ngQ', các boat dng cña các 
hçi doàn lien quan den than nhãn kiêu bào, khuyêri hoc (I-Ii Lien lac vó•i 
ngithi Vit Narn 0 nuOc ngoài, Hi khuyen h9c, Hôi dOng hucmg, Hi Ngôn 
ngühçcVitNam..). 

- Huy dng sr tharn gia cüa các dla  phliong, t6 chtir các hoat dng tOn 
vinh tiCng Vit luãn phiCn tai  các dja phuang.; taocliêu  kin dC các dja phucrng 
dua các tác pbãrn van boa, ngh thuit truyen thông dc sac cüa dja phtnTrng 
gàn vOl sCr dung vâ. lam phong phü tiêng Vit nhãm giOi thiu, quáng bá dn 
eng dông ngu&i Vit Narn 0 nu&c ngoài. Lông ghép các ni dung ye ton 
vinh tiêng Vit, khuyCn khIch sCr diing tiêng Vit trong viçc ban hành, triCn 
khai các hoat dng ciia các dja phucrng nhãm xüc tiên dâu n.r, thuong mai, du 
!jch; các hoit dng ngoi giao vAn boa, the thao; các hoat dng hcip tác, thu 
hOt ye khoa h9c, cOng nght... trong nuOc Va ui các nuOc trOn the giOi. 

2. Nhim Vi1, giai phAp 

a) H&ng nArn t chirc Ngày TOn vinh ting Vitt O8/9nhm nâng cao 
nhn thirc cüa cong dông ngl.r&i Vit Nam & nr&c ngoài ye tiêng Vit, tOn 
vinh ye dtp, giá tn cüa tiêng Vit trong cong dông, tong hyp, dánh giA ye tInh 
hInh, nhu cAu sCr ding tiCng Vit, khuyên khIch kiêu bào tIm hiêu ye ngOn 
ng&, van hóa Vit Nam: 

- TO chuc Hot nghi k niêm Nga I On inh tiCng \ let hang nAin, hini 
thirc tnrc tiCp kêt hçip trrc tuyên, kCt nôi vOl các diem cAu Co quan dçti din 
Vit Nam 0 rnr&c ngoài vói sir tham gia cüa cong  dông, cAc tO chOc giáo dklc 
trong nuOc, I-Ii Lien lac vO'i ngu?i Vi't Narn 0 nuOc ngoai, Hi khuyCn hQc, 
Hi NgOn ng& h9c Vit Nam... 
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- Dnh k' to chrc cue thi tim kim và phong ting danh hiu "Dai str 

tiêng Vit a rnthc ngoài" thông qua các boat dng vi cong dông, duçic cong 
dông thüa nhn, có sirc ãnh huông nhu: tO chi:rc h thông giáo trInh dy tiêng 
Viêt có uy tin, dugc nhiêu kiêu bào tin dàng; có sang kiên xây drng tü 
sáchJh thông tu 1iu h9c tiêng Vit cho các em thiêu nhi ng.räi Vit Nam 
nithc ngoài; cO dr an - mô hInh lOp hçc tiêng Vit hO trçi rnin phi cho thanh 
thiêu niên kiêu bào; timg dat  giài thu&n.g ye tiêng Vit a cap d quôc gia 
thông qua CtC kS' thi lien quan den tài nãng tiêng Vit; các cuc thi lien quan 
den tiCng Vit (sang tác tha, hài hat, hing bin, kC chuyn...). Dai  sir tiêng 
Viêt O iurcc ngoài CO nhim v len kê hoach  bài bàn, h thông thrc hin 
quãng bá tiCng Vit thông,  qua các hoat c1ng cong chng, truyên thOng, báo 
chI, ngh thut... hu'mg den cong dông. 

- TO chrc chucing trInh biêu din ngh thut "Ting Vit than thucmg" 
tai Vit Nani ho.c ô nu&c ngoài, có sçr tham gia cüa cng dông ngt.thi Vit 
Nam önwc ngoài, biCu diên ngh thu.t y trong nrac và tai  các nuOc Co dong 
cng dông nguô Vit Narn; kCt hap cilng các ngh sT Vit Narn a nucic ngoài 
thirc hin iThQng san phârn ngh thut quàng bá tiCng Vi@ trong cng dOng. 

- Các Ca quan dai  din Vit Narn a nithc ngoài ph& hap \lai chInh 
quyên và càc dii sir quán ô nuac s& tai tO chrc các hoat dng quáng bá ngôn 
ngCr các nuóc, lông ghép Chucmg trinh Ngãy Ton vinh tiêng Viêt v&i các hoat 
dng dOi ngoai tai dja bàn. 

- T chOc các bui tQa darn tim kiêrn các rnô hInh day  và h9c tiông Vit 
cho cong dOng nguèi Vi@ Nain 0' nuOc ngoâi (dc bit là các mO hlnh giãng 
day, giao hxu trtrc tuyên v0'i si tharn gia cña các giáo viCn, sinh viCn, thanh 
niên và than n.hân kiêu bào trong nwic cing nhu các hoat dng ngoi khóa 
tiêng Vit, trti he cho con em kiêu bào). 

b) Nhân djp Ngày Ton vinh ting Vit hang nam, B Ngoai giao phM 
hop vc'ii các b, ngành, ca quan (B Giáo diic và Dào tao,  B Van hóa, The 
thao vâ Du lich, Hc3i Lien lac vO'i nguà'i Vit Nam 0' rnx0'c ngoâi, F1i NgOn 
nga hQc Vit Nam ...). các dja phuong tO ch0'c chuo'ng trinh "Tn ân ghi 
n.hân, dng viên các cá nhân, gia dInh, to chirc, hi doàn CO dOng gop tich circ 
trong phong trào git' gIn và lan tOa tiCng Vit trong cong  dông. DOng thai tn 
an và ghi nhn nhUng dóng gop cüa các tO chic, don vj, doanh nghip, giáo 
viCn, thanh niên và than nhân kiêu bào trong nudrc Co sang kien, dOng gOp cho 
hoat thng phfit triên, duy tn tiêng Vit trong cong  dOng nguô'i Vit Narn 0' nu0'c 
ngoà i. 

c) Chinh thirc ra mt Cong thông tin phc Vp Kênh dào tao  trirc tuyn 
tiêng Vit cho nguO'i Vit Nam 0' nu0'c ngoài do Dai  hQc QuOc gia Ha Ni chU 
tn Va diCu phOi. 

d) Dy inanh cOng tác thông tin, quáng ha trong và ngoài irnOc huäng 
rng Ngày TOn vinh tiêng Vit. 
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Ill. KINFI PH THIIC HIN 

Kirth phi thrc hin D an grn: Ngân sách nlià nuóc; tài isv, h trV ci1ia 
các to chrc cá nhân trong nuOc, ngoài nithc; các nuôn hcTp pháp khác. Hang 
näm B Ngoi giao tong hçp, báo cáo tmnh hInh triên khai Dé an và xây dirng 
dr toán ngân sách, trInh Thu tu&ng ChInh phü phé duyt. 

LV. TO CH(JC THIXC FIIIN 

1. Bô Ngoai giao: 

a) Chc tn, phi hqp vài các b, ban, ngành, co quan, dja phiiang, các Co 
quan di din Vit Nam & nisóc ngoài to chuc triên khai Dê an. 

b)Càn cir vào nguôn ngân sách nhà nuc ducc giao hang näm dê thie 
hiên Dê an, Bô Ngoai giao xay thrng kê hoach thrc hién cac nhiêrn vu, to 
chrc triên khai tliirc hin Dê an. Vic sir diing kinh phI dê thirc hin Dê an 
bão dam tu.n thii thco ding các quy djnh hin hành cia Nhâ nuâe. 

c) Chü trI hurng dan, kim tra, giám sat, tOng hcTp tInh hInh tlurc hiên Va 
djnh k' báo cáo ChInh phü. Chü trI dánh giá so kêt djnh ks', Lông kêt cOng tác 
triên khai Dê an dé diêu chinh Dê an phñ hvp  v&i thirc tin tirng thôi diem và 
khu vuc, dja bàn. 

2. Các Co quan di din Vit Narn ô nLrâc ngoai: chfi trI, phi hcp vâi 
các CO quan, tO chrc, cá nhãn a so ti triên khai kC hoch tht:rc hin các nhim 
vi trong k.huôn khO Dê an; nghiCn cru, tham rni.ru cho các co quan trong nuóc 
ye vic to chrc các hot dng tOn vinh tiCng Vit trong cong dông ngu&i Vit 
Nam & nu'óc ngoài. 

3. B Cong an: dam bão cOng tác an ninh, chInh trj cho các hott dçng 
trong khuôn khô D an. 

4. Bô Gião duc và Dào tao: 

a) ChO tn, phi hp to chrc các cuc thi biCn soan sách, tâi lieu day vâ 
h9c tiêng Vit cho ngu&i Vit Nam 0 nuOc ngoài. 

b) Phôi hcip tO chOc các khOa tp huân ye phi..rong pháp giàng dy ting 
Vit cho giáo viên nguci Vit Nam 0 nuOc ngoài. 

5. BThi chInh: can cO kê hoch ihirc hinD an hiig nãm, b tn kinh 
phi t1r nguôn ngàn sách nhà nuOc dC thirc hin Dè an theo quy djnh. 

6. B Thông tin và Truyn thông: 

a) H trg, dat hang các co quan báo dái xây drng cAc chuyCn mçic, tin 
bài dê thông tin, quàng bá trong và ngoài nuOc ye các hoat dng, ' nghia cüa 
Ngây Ton vinE tieng Vit trong cong dOng ngu0i Vit Nam 0 nuOc ngoài, gop 
phân dtxa Ngày TOn vinh tiêng Vit trong cong dOng ngu0i Vit Nam o' nuOc 
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ngoài tri thânh hoat dng thuô'ng niên quan trQng trong diii sEng tinh thn 
cüa cng dông, duccc Ca nuc quan tarn, hurng 1rng. 

b) Tang cithng các tin haL chiicing trInh phóng sr, truyn hInh có ni 
dung I.ôn vinh tiéng Vit, dc bit thông qua cAc djch vi phAt thanh, truyên 
hInh qua rnng Internet phvc viii ngiiri Vit Nam & nuc ngoài. 

7. Bô Van boa, Th thao và Du lich: 

a) PhOi hpp to clthc các chuong trInhbiêu din ngh thut dãnh cho cong 
c.lOng ngui Vit Narn nuic ngoài; phôi hcip xét duyt ni dung cAc hoat 
dçng hu&ng i.irng Ngày Ton vinh tiêng Vit trong ccng ctOng ngu?i Vit Narn 
& nuóc ngoài; lông ghép cAc ni dung ye Ngày Ton vinh tiêng Vit trong cAc 
hoat dng van hóa, ngh thu.t. 

b) Tao  diu kin thun lcii, h6 tro các dja phuung th chirc các hoat cIng 
có ni dung tOn vinh van hoá và ngOn ng dan tc nhãrn hithng irng Ngây 
TOn vinh tiêng Vit trong cong dông nguài Vit Nam & nirOtngoài; khuyên 
khich, h tro to chirc các boat c.1ng van hóa ctia kiêu bào, nhât là tai các da 
bàn có dOng ngll&i Vit Narn sinh sOng. 

8. Dai  hQc Quc gia Ha Ni: 

a) Tharn mtru, dóng gOp kiên, phOi hcip vói Bô Ngoi giao và các b, 
ban, ngành, c quan, dia phtrang lien quan to chc các hoot dng nhân Ngày 
TOn vinh tiêng Viêt trong cong dông nguii Vit Narn O rnràc ngoài. 

b) To chi'rc trin khai KeiTh dào tao  trrc tuyn ting Vit cho ngu6i Vit 
Narn & nuOc ngoài. 

9. Dài Truyên hInh Vit Narn, Dài Ting nOi Vit Nam, Thông thn xã 
Viêt Narn, cAc ea quan báo chI, các van phOng thtthng tri1 cüa các c quan 
thông tAn, báo chI Vit Narn a nithc ngoài: 

a) PhOi hçp vai B Ngoai giao vA cac bô, ban, ngành, da phuong liCn 
quan tham gia cong tAc thông tin tuyên truyên và tO chirc cAc hoat dng trong 
khuOn khO D An. 

b) Xây dmg cAc sAn phm truyn thông mang d.c tnrng, d.0 n cüa 
Ngày Ton vinh tiCng Vit trong ctng dông ngithi Vit Narn & nuic ngoài. 

10. Oy ban nhân dan các tinh và thành ph& 

a) Ph6i hcp vai B Ngoi giao và cAc co quan lien quan tt chrc các boat. 
dng trong khuOn khO fTê an. 

b) Uy ban nhân dan các tinh vã thãnh ph tai cácdja phuong có dông 
cong dOng ngithi Vit Narn ô nu&c ngoài nghiên cth.i, tO chüc các boat dng 
cOa da phucmg CO ni dung tOn vinh van hoá và ngôn ngü dan tc nhärn 
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hu&ng mg Ngây Ton vinh tiêng Vit trorig cong dông nguè'i Vit Narn 0 
flhIGC ngoài, khuyên khIch, h trçi to chic các hot dng van hóa cüa kiêu hio. 

c) Ngbiên cthi xIy dmg các san pharn van hóa, thc Ca, van hoc ngh 
thutt dc trt.rng cUa dja phuang, gop phãn Ian toã giá tr ithân van vâ str giiu 
dçp cüa tiêng Vit. 

f)iéu 2. Quyt di.nh nay có hiu 1rc thi hành ké ti ngây k ban hành. 

•Diu 3. Bô trtr&ng. Thu tnrrng các cci quan ngang I3), Thu trurng CáC 
cci quan thuc Chmnh phCi, Chü tich Uy ban nhân dan cac tinh, thành phO 
trrc thuc Trung Lrcrng Va các Co quan, tO chrc lien quart chju trách nhirn 
thi hành Quyet dnh nay. 

1Voi n/ian: 
Ban 13i thu Trung uong f-)àng; 

- Thu tu&ng. các Phó Thu turng ChInh phü; 
- Cãc Bt, ea quan ngang B, eci quan thuc ChInh phu; 
- Tinh uy, Thãnh Ciy. HDND, tJBND các tinh, 

thành phô trrc ihuic Trung ucrng; 
- \'in phông frung uang và cãc Ban cüa Dãng; 
- Win phông Tong Bi thu; 
- Win phOng Chü tich  nuOc; 
- Vin phông Qtthc hôi; 
• VP( I>: I3I'CN, các PCN. Trci I fig. 

r(D Cong 1TI)T, các Vtt: KGVX, FH; 
- Luu: VT. QIIQT (2j HM4  

KT. THU TUUNG 
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