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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 
 

Số:         /UBND-VHTT 
 

V/v  Tuyên truyền Hội nghị điển hình 

tiên tiến huyện Cẩm Thủy lần thứ X 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

             Cẩm Thủy, ngày   tháng 6  năm 2020 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm, Văn hóa, Thông tin, thể thao và Du lịch. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 117-KH/UBND ngày 25/9/2019 của UBND huyện 

Cẩm Thủy về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Cẩm Thủy lần thứ X; 

Quyết định số 1244/QĐ- UBND ngày 11/6/2020  của UBND huyện Cẩm Thủy về 

việc kiện toàn Ban chỉ đạo Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Cẩm Thủy lần thứ X. 

UBND huyện Cẩm Thủy hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn 

nghệ, thể thao chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Cẩm Thủy lần thứ X 

như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích: 

- Biểu dương các tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu ở các cơ 

quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Qua đó khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại 

đoàn kết trong toàn huyện, phát huy mạnh mẽ nỗ lực, tạo động lực mới trong việc 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện theo 

tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI; Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

- Thông qua Hội nghị điển hình tiên tiến rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức 

phong trào thi đua, công tác khen thưởng về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên 

tiến, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen 

thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện tốt các quy 

định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

2. Yêu cầu 

- Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013. Nâng cao nhận thức và 

tinh thần trách nhiệm, chấp hành và thực hiện tốt các quy định pháp luật về thi đua, 

khen thưởng. Tập trung nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thi 

đua, khen thưởng của địa phương, tạo hành lang pháp lý để công tác thi đua, khen 

thưởng thực sự là động lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và ngày càng đi vào 

cuộc sống. 

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn huyện, gắn với 

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020, Đại  hội Đảng toàn quốc 
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lần thứ XII và mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 

2020 - 2025. 
II. NỘI DUNG. 

1. Nội dung, hình thức tuyên truyền tuyên truyền:  

Tuyên truyền trên đài truyền thanh huyện, hệ thống loa truyền thanh các xã, 

thị trấn, treo băng zôn, khẩu hiệu, bảng tin, cụm tin…đảm bảo mỹ quan, sinh động. 

1.1.Tuyên truyền trực quan: 

a. Đối với các xã: 

 Tổ chức tuyên truyền từ 1 -2 băng zôn tại khu trung tâm xã; đối với thị trấn 

Phong Sơn treo từ 2- 4 băng zôn. Các xã, thị trấn tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh xã, hệ thống loa truyền thanh thôn trước, trong và sau thời gian tổ chức Hội 

nghị điển hình tiên tiến.  

b. Đối với các cơ quan, công sở, trường học:  
Tổ chức treo băng zôn trước cổng cơ quan, trang trí hồng kỳ dọc tường rào cơ 

quan đảm bảo mỹ quan trong thời gian diễn ra Hội nghị điển hình tiên tiến huyện 

Cẩm Thủy lần thứ X.  

1.2. Khẩu hiệu tuyên truyền: 

Nội dung tuyên truyền :  

- Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về dự Hội nghị điển hình tiên tiến huyện 

Cẩm Thủy lần thứ X ! 

- “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” 

- Chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Cẩm Thủy lần thứ X ! 

2. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao: 

Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; thể thao với chủ đề Chào mừng  

Hội nghị điển hình tiên tiến huyện CẩmThủy lần thứ X.  

3. Treo cờ Tổ Quốc: 

Các cơ quan, công sở, đơn vị và các hộ gia đình trên trục đường chính Thị trấn 

Phong Sơn tổ chức treo cờ Tổ Quốc trong thời gian diễn ra Hội nghị điển hình tiên tiến 

huyện Cẩm Thủy lần thứ X. 

4. Thời gian thực hiện: 

Thời gian treo treo cờ tổ quốc, băng zôn khẩu hiệu từ ngày 30/6/2020 cho đến 

hết ngày 05/7/2020.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin:  
Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức các động văn nghệ, Thông 

tin tuyên truyền, thể dục thể thao trước, trong và sau Hội nghị điển hình tiên tiến 

huyện Cẩm Thủy lần thứ X.  

Kiểm tra đối với các xã, thị trấn; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trước, trong và sau Hội 

nghị điển hình tiên tiến.    
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 2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch: 

- Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền, văn nghệ, thể thao tại trung tâm huyện. 

- Tuyên truyền bảng ảnh, trang trí tại sân trung tâm khu vực tổ chức hội nghị. 

- Tổ chức treo băng zôn khẩu hiệu, in ấn Pa nô trên các cụm tin; cắm cờ hồng 

kỳ dọc 02 bên hành lang cầu Cửa Hà. 

- Hướng dẫn  nội dung tin, bài tuyên truyền cho các đài truyền thanh các xã, thị trấn. 

- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ 

Chính trị và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

 - Tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong phong trào 

thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, và thực hiện 

Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ mà Ban chỉ đạo Hội nghị điển hình tiên tiến huyện 

Cẩm Thủy lần thứ X đã phân công. 

3. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn huyện: 

Tổ chức treo băng zôn trước cổng đơn vị, cắm cờ hồng kỳ dọc trước cổng cơ quan 

đảm bảo tính mỹ quan.   

4. Các xã, thị trấn: 

Tổ chức tuyên truyền trên đài truyền thanh xã, thị trấn, tạo không khí vui tươi, 

hăng say lao động sản xuất phát triển kinh tế. 

Treo băng zôn, khẩu hiệu, xây dựng bài tuyên truyền trên đài truyền thanh xã, 

thị trấn.   

Chủ tịch UBND huyện đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện tốt theo hướng dẫn./. 
 

Nơi nhân:   
- Thường trực HU, HĐND; ( Để báo cáo)      

- Ban Tuyên giáo HU;( Để báo cáo) 

- Trang thông tin ĐT huyện; (Để báo cáo) 

- UBND các xã, thị trấn; (Để thực hiện) 

- Trung tâm VH,TT, TT&DL ( Để thực hiện) 

- Lưu VT, VHTT. 

TM. UBND HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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