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V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

Đại hội đại biểu toàn quốc  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn Dương, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  

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

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 247-CV/HU ngày 12/01/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Sơn Dương về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Bám sát Kế hoạch số 135-KH/HU ngày 17/02/2020 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Sơn Dương về tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền đại hội 

đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng với 

hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, hiệu quả tạo không khí thi đua phấn 

khởi, tin tưởng trong Nhân dân chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chú trọng tuyên truyền những 

thành tựu của đất nước qua 35 năm đổi mới, đặc biệt là kết quả nổi bật về kinh 

tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tăng cường đấu tranh, phản bác các 

quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng quá trình tổ chức Đại hội để 

xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương và công tác nhân sự Đại hội. Vận 

động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực đăng tải, chia sẻ các 

thông tin tích cực, các bài viết tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng trên các trang website, mạng xã hội của cơ quan, đơn vị quản 

lý và trang Facebook, Zalo... cá nhân. 

- Tổ chức tổng vệ sinh khuôn viên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công 

cộng; treo băng rôn, khẩu hiệu hoặc bảng điện tử, cờ phướn tuyên truyền về Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (kiểm tra, thay mới các lá cờ Đảng, 

cờ Tổ quốc đã cũ, bạc màu). Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn 

Nhân dân trên địa bàn treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại hộ gia đình và trên các trục 



đường chính đảm bảo mỹ quan, đúng quy định. Thời gian thực hiện từ ngày 

18/01/2021 đến ngày 05/02/2021. 

2. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện  

- Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng trên sóng phát thanh và trang thông tin điện tử huyện; kịp 

thời đưa tin các hoạt động trước, trong và sau Đại hội; các phong trào thi đua yêu 

nước; sự tin tưởng, phấn khởi của các tầng lớp Nhân dân về kết quả Đại hội.  

- Tổ chức tuyên truyền lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, 

trang trí cờ dây, cờ chuối... trên các trục đường chính tại trung tâm huyện. 

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021); kỷ niệm 70 năm Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ II của Đảng /02/1951-02/2021) và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 

năm 2021. 

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Chánh, PCVPTH UBND huyện; 

- Chuyên viên THVX; 

- Lưu: VT. VHTT      b  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

 

 

Phạm Thị Nhị Bình 
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