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V/v chấn chỉnh công tác tuyên 

truyền cổ động, tổ chức đợt tuyên 

truyền cao điểm phục vụ Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thạch Thành, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

         Kính gửi:    

   - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

   - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Ngày 14/01/2021, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND 

về việc “Tổ chức tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý I năm 2021; Các hoạt động vui Xuân, đón Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021”. Đến nay, công tác tuyên truyền cổ động được 

các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tương đối kịp thời, đã chỉnh sửa, trang 

trí các cụm cổ động, panô, áp phích, vi nhét, thực hiện treo băng rôn, cờ đảng, cờ 

tổ quốc, cắm hồng kỳ tại các khu vực trung tâm và tuyến đường giao thông chính 

theo đúng kế hoạch của UBND huyện.  

Tuy nhiên, ở một số đơn vị xã, thị trấn, việc ban hành kế hoạch và tổ chức 

triển khai công tác tuyên truyền cổ động còn chậm (tính đến 16h ngày 21/01/2021 

mới có 16 đơn vị ban hành kế hoạch tuyên truyền: Thành Long, Thành Công, 

Thạch Lâm, Thành Tân, Thạch Bình, Thành An, Ngọc Trạo, Thạch Tượng, Thạch 

Định, Thành Hưng, Thạch Quảng, Thành Minh, Thành Vinh,  Thành Thọ, Thạch 

Cẩm,  Thị trấn Vân Du). Một số đơn vị treo băng rôn, khẩu hiệu nội dung chưa 

tuân thủ theo đúng hướng dẫn của UBND huyện. Một số xã, thị trấn thiếu kiểm 

tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ Đài truyền thanh, để xảy ra hiện tượng bỏ lịch phát 

thanh các ngày thứ 7 và Chủ nhật trong tuần, thực hiện việc phát thanh, tiếp sóng 

hàng ngày chưa đúng thời gian, đủ thời lượng theo quy định. 

Thực hiện công văn số 204/SVHTTDL-NVVH ngày 20/01/2021 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công văn số 22-CV/BTGHU ngày 13/01/2021 của 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tuyên truyền cao điểm phục vụ Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng; để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, Chủ tịch 

UBND huyện Thạch Thành yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng; Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý I năm 2021; Các hoạt 

động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, báo cáo UBND huyện (qua 

phòng Văn hóa và Thông tin) trong ngày 22/01/2021. 
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2. Tổ chức triển khai ngay các hoạt động tuyên truyền cổ động theo đúng Kế 

hoạch số 04/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND huyện và theo nội dung tuyên 

truyền của công văn này. Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của Đài truyền thanh địa 

phương đảm bảo hoạt động thường xuyên, hiệu quả, đúng thời gian, đủ thời lượng 

theo quy định (Buổi sáng từ 5h đến 6h30, buổi chiều từ 17h đến 19h kể cả ngày thứ 7 

và Chủ nhật). 

3. Trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng 

- Tiếp tục tuyên truyền về sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản việt 

Nam qua các thời kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, 

thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng. 

- Thông tin, tuyên truyền kết quả các phong trào thi đua yêu nước, các công 

trình chào mừng Đại hội XIII của Đảng; phát hiện, biểu dương điển hình tiêu biểu, mô 

hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh. 

- Công bố dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm, chủ 

trương, định hướng lớn, điểm mới, vấn đề mới, nhất là phương hướng, nhiệm vụ xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. 

- Tuyên truyền, phản ánh ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng 

lớp Nhân dân vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

- Tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện 

đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng 

và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020; phương hướng, 

nhiệm vụ và giải pháp vượt lên khó khăn, thách thức về kinh tế và những biến đổi 

nhanh chóng, phức tạp về chính trị ở khu vực và thế giới trong những năm tiếp theo. 

- Phản ánh công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; Quy chế bầu cử 

trong Đảng; tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII. 

- Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh 

danh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X và Đại hội thi đua yêu 

nước toàn quốc lần thứ X; những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biêu trong các phong 

trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng. 

- Thông tin, tuyên truyền sự quan tâm, tình cảm của các tầng lớp Nhân dân 

trong huyện, trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đại hội 

XIII của Đảng; mong muốn, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng Nhân 

dân đối với Đại hội XIII của Đảng. 

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng 

- Tập trung tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; chủ đề, phương 

châm của Đại hội; trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; các hoạt động của Đại hội; 

các văn kiện trình Đại hội; các tham luận, quyết định của Đại hội; Quy chế bầu cử 
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trong Đảng; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, 

Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

- Không khí dân chủ trong Đại hội và sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận 

của xã hội, sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Đại hội. 

5. Sau khi bế mạc Đại hội XIII của Đảng 

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội diễn ra tại Thủ đô 

Hà Nội và trên địa bàn huyện; đăng, phát thông báo về kết quả Đại hội; công tác tổ 

chức quán triệt, học tập, các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phản ánh dư luận tích cực của quốc tế về kết 

quả Đại hội. 

- Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù 

địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến 

pháp, pháp luật của Nhà nước và thành công của Đại hội XIII; tăng cường tuyên truyền 

bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, 

gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng. 

6. Bổ sung các khẩu hiệu tuyên truyền: 

- Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành 

công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 

- Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền 

tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh! 

- Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ 

vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! 

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng chung sức xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh! 

- Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân; phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa trong nhóm các 

tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 

2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại! 

- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị 

về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045! 

- Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng! 

7. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các ban, ngành liên quan 

tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt đợt tuyên 

truyền cao điểm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham 

mưu cho UBND huyện, Huyện ủy biểu dương những đơn vị thực hiện tốt, đồng 
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thời kiểm điểm, phê bình những đơn vị thực hiện chưa tốt công tác tuyên truyền 

theo kế hoạch. 

8. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an 

huyện tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh 

trật tự, chỉnh trang đô thị, đảm bảo mỹ quan đường phố trước, trong và sau Đại 

hội. Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định về vệ 

sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự... 

Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo chức 

năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hoàn thành các nội dung 

được giao, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và 

Thông tin) để tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tam 
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