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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 
 

      Số:       /UBND-VHTT 

V/v  tuyên truyền kỷ niệm 90 năm 

Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh  

Thanh Hóa (29/7/1930 – 29/7/2020) 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                        Cẩm Thủy, ngày     tháng 5 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện 

Thực hiện Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 06/3/2020 của Tỉnh ủy về việc 
tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 
(29/7/1930-29/7/2020);  Kế hoạch số 1504 ngày 18/5/2020 của sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ 
tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2020); 

UBND huyện Cẩm Thủy hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền 
trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích: 

- Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 115-HD/BTGTU 
ngày 22/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 
năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2020); 

- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử vẻ vang  của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa qua 90 năm thành lập, xây 
dựng và phát triển. Khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu, những thắng lợi to lớn, ý nghĩa lịch sử quan trọng trong các thời kỳ cách 
mạng của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

 2.Yêu cầu: 

Công tác tuyên truyền cần được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả với 
nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với thực tiễn; có sức lay động, tạo sự 
lan tỏa tích cực trong toàn Đảng và trong xã hội. 

 II.NỘI DUNG. 

 1. Nội dung tuyên truyền: 

 - Tuyên truyền quá trình đấu tranh, ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng bộ tỉnh 
Thanh Hóa; nêu bật những dấu mốc lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh; khẳng 
định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
trong từng thời kỳ cách mạng; những thành tựu đạt được, truyền thống quý báu 
và những bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách  mạng 90 năm qua. 

 - Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt 
động tuyên truyền, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 
các hoạt động chào mừng đại hội đảng bộ các cấp diễn ra trên địa bàn. Biểu 
dương, khích lệ các hoạt động chăm lo, giúp đỡ thương binh, gia đình chính 
sách, người có công với cách mạng, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng 
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bào các dân tộc miền núi, biên giới, hải đảo của Tổ quốc. 

2. Khẩu hiệu tuyên truyền: Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

 3.Hình thức tuyên truyền: 

 - Tuyên truyền thông qua sinh hoạt chính trị, đoàn thể: với các hình thức 
đa dạng, phong phú của các tổ chức đảng, đoàn thể. 

 - Tuyên truyền thông qua các hình thức như: tổ chức các hoạt động văn 
nghệ, hoạt động thể thao…  

 - Tuyên truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh xã, thị trấn. 

 - Tuyên truyền cổ động trực quan: Băng rôn, pa nô, áp phích, cổng trào 
điện tử, các tuyến đường quốc lộ, tuyến đường trung tâm xã, thị trấn. 

 4.Thời gian tuyên truyền: Tuyên truyền từ ngày 24/7/2020-31/7/2020. 

 III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin:  

- Kiểm tra, chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể 
thao chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh. 

- Hướng dẫn các hoạt động thông tin tuyên truyền đối với các xã, thị trấn; 
Trung tâm văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện.   

  - Đôn đốc các xã, thị trấn các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt hoạt động tuyên 
truyền, cổ động trực quan tại địa phương. 

 2. Các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện. 

 Treo băng zôn tại cổng trụ sở, cơ quan làm việc. 

3. Trung tâm Văn hóa, thông tin, Thể thao và Du lịch: 

Căn cứ hướng dẫn của UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tại 
khu trung tâm huyện; đôn đốc các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 
tổ chức tuyên truyền tại các khu vực trung tâm huyện, trung tâm xã, thị trấn.  

4.Các xã, thị trấn: 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền trên đài truyền thanh xã, thị 
trấn tạo không khí vui tươi, phấn khởi để nhân dân các dân tộc trên địa bàn hăng 
say lao động sản xuất phát triển kinh tế-xã hội. 

- Tuyên truyền băng zôn, khẩu hiệu qua trục đường chính khu trung tâm 
xã, thị trấn. 

 
 

Nơi nhân:  
- Sở VHTTDL (Để báo cáo); 

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

- Ban Tuyên giáo HU; (Để báo cáo); 

- Trang thông tin ĐT huyện; (Để T/h); 

- Các CQ đơn vị ( Để T/h); 

- UBND các xã, thị trấn; (Để T/h) 

- Trung tâm VH,TT, TT&DL ( Để T/h) 

- Lưu VT, VHTT. 

TM. UBND HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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