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   Kính gửi:  

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

- Các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1677/STTTT-TTBCXB ngày 16 tháng 9 năm 2022 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc tuyên truyền một số nội dung, 

nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung sau:  

1. Tuyên truyền nhằm tiếp tục khẳng định, tôn vinh ý nghĩa của Ngày âm 

nhạc Việt Nam 03/9 theo đúng tinh thần kết luận của Ban Bí thư tại Thông báo 

số 319-TB/TW ngày 01/4/2010 về việc tổ chức “Ngày Âm nhạc Việt Nam”; 

Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 26/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

“Ngày Âm nhạc Việt Nam” và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng 

và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. 

2. Tiếp tục tuyên truyền Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ II – 

năm 2022. Thông tin, đôn đốc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên 

tại cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị và gửi tác phẩm tham dự Giải cấp tỉnh. 

Hình thức nộp có thể nộp trực tiếp, hoặc gửi về cơ quan Thường trực Giải; Thời 

gian chậm nhất vào ngày 05 tháng 10 năm 2022 (theo Công văn số 1273-

CV/BTGTU ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). 

3. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo 

dục và đào tạo; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai có 

hiệu quả việc chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện 

nhiệm vụ Chương trình Giáo dục mầm non mới và Chương trình giáo dục phổ 

thông; những gương điển hình tiên tiến trong quản lý giáo dục, giảng dạy và học 

tập nhằm tạo sức lan tỏa, khích lệ, đồng thời tạo điều kiện để ngành Giáo dục và 

Đào tạo hoàn thành nhiệm vụ năm học (theo Công văn số 2870/ UBND-KGVX 

ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

4. Tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới, 

chương trình mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP) và các chương trình 

chuyên đề, xây dựng các chuyên mục, chuyên đề để tuyên truyền thường xuyên, 

liên tục, kịp thời phản ánh các kết quả, các mô hình, cách làm hay cũng như 

những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để Ủy ban nhân dân huyện xem xét, có chỉ 

đạo hoặc giải pháp giải quyết phù hợp. 
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5. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tích cực, chủ động thực 

hiện công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân trong công tác phòng chống 

dịch bệnh kịp thời, hiệu quả. Lồng ghép tuyên truyền về vệ sinh môi trường, vệ 

sinh cá nhân phòng, chống dịch với các hoạt động của Phong trào Vệ sinh yêu 

nước nâng cao sức khỏe Nhân dân, Chương trình Sức khỏe Việt Nam, Chương 

trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững, các chương trình, phong trào và các dự án khác. 

6. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản; thông tin đầy 

đủ, kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, lên án đối với các hành vi vi phạm 

pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết kinh doanh tài nguyên 

khoáng sản. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c);       

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (đ/b); 

- Ủy ban MTTQVN huyện (p/h); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện (t/h); 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (t/h); 

- Trang thông tin điện tử huyện (đưa tin); 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 
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