
 

 

Kính gửi:    - UBND các xã, thị trấn; 

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

 

  Thực hiện công văn số 1065/STTTT-BCXB ngày 08/9/2020 của sở 
Thông tin và Truyền thông về việc thông tin tuyên truyền  chào mừng Đại hội 
thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 26- 29/10/2020. 

  Để công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi 
trong các tầng lớp Nhân dân hướng về các sự kiện chính trị trọng đại trên, 
UBND huyên Cẩm Thủy yêu cầu các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị quan tâm 
đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo các nội dung sau: 

  1. UBND các xã, thị trấn:   

  - Đặt Baner tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần 
thứ X và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên 
trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương; thường xuyên cập nhật thông tin 
về các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại 
hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X hướng tới Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, đơn vị trên trang thông tin điện tử, bản tin và các ấn phẩm truyền thông 
của đơn vị. 

  - Xây dựng tin, bài phát trên hệ thống đài truyền thanh xã,thị trấn; dựng 
các cụm Pano, băng zôn theo công văn số 1583/UBND-VHTT ngày 04/9/2020 
của Ủy ban nhân dân huyện, về việc yêu cầu tuyên truyền Đại hội thi đua yêu 
nước tỉnh Thanh Hóa năm 2020.  

1. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.   

  - Xây dựng phóng sự, tăng thời lượng và tần xuất tin bài thông tin, tuyên truyền 
trước, trong và sau Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X và Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó tập trung đẩy mạnh 
tuyên truyền về lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” ngày 11/6/1948 cùng nhiều bài nói, bài 
viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những quan điểm, chỉ đạo định hướng phong trào thi 
đua yêu nước trong nhiều thập kỷ qua có tác dụng hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí 
tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng 
giai đoạn cách mạng. 

  - Tuyên truyền nhân rộng kết quả, bài học kinh nghiệm của phong trào thi 
đua yêu nước trong những năm qua; tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân 
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đạt thành tích xuất sắc, gương điển hình tiên tiến; cỗ vũ tinh thần yêu nước, đại 
đoàn kết toàn dân tộc quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - xã 
hội của tỉnh, đất nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. 

  - Tuyên truyền kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XVIII trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, 
công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương, giai đoạn 2015 - 
2020; những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực 
hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương 
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. 

  - Tuyên truyền các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phản ánh tâm tư, tình 
cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tạo sự thống nhất 
về  chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. 

  - Chủ động phát huy vai trò định hướng thông tin, tuyên truyền nâng cao 
ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc đấu tranh, phản bác đối với những 
thông tin xuyên tạc, xấu, độc, lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, kích động, 
ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

  3. Thời gian tuyên truyền. 

  *Từ 10 - 25/9/2020: 

  - Tập trung tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần 
thứ X, giai đoạn 2015 - 2020. 
  - Tăng dần số lượng, thời lượng, tần suất nội dung tin, bài trong các ngày 
từ 20-23/9/2020. Từ 10 - 31/10/2020: 
  - Tập trung tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần 
thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
  - Tăng số lượng phóng sự, tin, bài; thời lượng, tần suất tuyên truyền trước 
và trong các ngày diễn ra Đại hội,  từ 20-30/10/2020 

  - Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch  huyện, chủ động 
liên hệ với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện tiếp âm, tiếp sóng các 
chương trình phát thanh - truyền hình trực tiếp về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh 
Thanh Hóa lần thứ X và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. (UBND huyện gửi kèm theo Đề cương tuyên truyền Đại 
hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, giai đoạn 2015 - 2020). 

  Để góp phần vào thành công của Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh 
Hóa lần thứ X và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 
2025; UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai và thực hiện tốt các 
nội dung trên./. 

 
Nơi nhân: 
- Như kính gửi; 

- Sở TTTT ( Để b/c); 

- Sở VHTTTT&DL; ( Để b/c) 

- Thường trực HU-HĐND& UBND ( Để b/c); 

- Trang Website huyện; 

- Lưu VT, VHTT. 
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