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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 

 
Số:       /UBND-VHTT 

V/v tổ chức tuyên truyền thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ       

2020 – 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

              Cẩm Thủy, ngày      tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

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

 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 01/03/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa về thông tin tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhằm thông tin, 

tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Nghị quyết vào cuộc sống, UBND 

huyện ban hành hướng dẫn thông tin , tuyên truyền triển khai , thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX , nhiệm kỳ 2020 - 2025, với 

các nội dung cu ̣thể như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

-  Căn cứ vào các nội dung kế hoạch số 23/KH-UBND (có file kế hoạch 

đính kèm) các cơ quan, đơn vị nghiên cứu kỹ để triển khai tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền  tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX , 

nhiệm kỳ 2021 - 2025 đến toàn thể cán bộ , công chức, viên chức thông qua hội 

nghị, cập nhật toàn văn Nghị quyết trên trang thông tin điện tử của đơn vị. 

- Thông tin rộng rãi trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động 

về các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, 

từ đó có giải pháp cu ̣thể phát triển đối với ngành, lĩnh vực phu ̣trách. 

- Chủ động lồng ghép công tác tuyên truyền thực hiệ n Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX , nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các nhiệm vu ̣thông tin , 

tuyên truyền các chương trình, dự án do ngành quản lý. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Xây dựng chuyên muc̣ và thường xuyên duy trì tuyên truyền về việc 

triển khai và thực hiện Nghị quyết trên hệ thống truyền thanh cấp huyện ; đăng 

tải toàn văn Nghị quyết trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. 

- Tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân về các chủ trương , 

chính sách của tỉnh đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc 

phòng trên địa bàn toàn huyện thông qua các buổi sinh hoạt văn hóa cộng đồng , 
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hội thảo, hội diễn văn hóa, văn nghệ quần chúng, các lễ hội dân gian truyền 

thống để chuyển tải nội dung Nghị quyết đến toàn dân. 

Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX , nhiệm kỳ 2020 - 2025 

thực sự đi vào cuộc sống, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhân:  
- Như trên; ( Để thực hiện) 

- Sở VHTTDL; 

- Sở TTTT; 

- Thường trực HU, HĐND;          Để báo cáo 

- Ban Tuyên giáo HU; 

- Trang thông tin điện tử huyện; ( để T/h) 

- Lưu VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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