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V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác 

tuyên truyền lễ 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 
 

Thạch Thành, ngày 19 tháng 7  năm 2020 

 

          Kính gửi:  

   - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

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

    

Thực hiện công văn số 2310/SVHTTDL-NVVH ngày 15/7/2020 của Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh về “đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tuyên truyền 

lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930-29/7/2020)”.  

Để góp phần vào thành công của Lễ kỷ niệm, đồng thời nhằm tuyên truyền sâu 

rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về lễ kỷ niệm 90 năm Ngày 

thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện đẩy nhanh 

công tác tuyên truyền với các nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phư ng tiện thông tin đ i chúng, 

hệ thống đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn, loa công cộng ở khu dân cư. Treo băng 

rôn, khẩu hiệu, phướn, cờ hồng kỳ, lồng cờ trên các trục đường chính, khu trung tâm 

văn hóa, n i công cộng. Mỗi đ n vị có ít nhất 02 băng rôn, khẩu hiệu qua đường, 10 

cờ hồng kỳ. Riêng các xã, thị trấn: Thành Tâm, TT Vân Du, Th ch Long, Thành 

Hưng, TT Kim Tân, Th ch Quảng mỗi đ n vị 03 băng rôn, khẩu hiệu qua đường, 02 

phướn dọc t i các cổng chào, 20 cờ hồng kỳ, 02 lồng cờ. Khu vực trung tâm huyện, 

Trung tâm VHTTTT&DL đảm nhận 06 băng rôn, 10 phướn dọc, 50 cờ hồng kỳ, 02 

lồng cờ.  

2. Thời gian tuyên truyền: từ ngày 20/7 đến hết ngày 05/8/2020 (Tuyên truyền 

trọng tâm từ ngày 25/7 đến ngày 05/8/2020). 

3. Khẩu hiệu tuyên truyền và các nội dung khác thực hiện theo Kế ho ch số 

107/KH-UBND ngày 26/5/2020 của UBND huyện Th ch Thành về Tuyên truyền kỷ 

niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930-29/7/2020). 

UBND huyện sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện uỷ và các đ n vị liên 

quan thành lập đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền trên địa bàn toàn huyện, thời gian 

từ ngày 22/7 đến ngày 28/7/2020. 



Nhận được công văn, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. 

  

Nơi nhận: 

- Sở VHTTDL (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tam 
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