
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 
 

Số:         /UBND-VHTT 
V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 

ba, Quốc hội khóa XV và tuyên 

truyền Năm Hữu nghị Việt Nam - 

Campuchia.   

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Thạch Thành, ngày        tháng 8 năm 2022 

               

      

      Kính gửi:  

  - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

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

      - UBND các xã, thị trấn. 
 

 
 

Căn cứ Công văn số 90 /CV-BTG ngày 08/7/2022 của Ban Tuyên Giáo 

Huyện ủy về tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ ba quốc hội khóa XV; Công văn số 

80/CV-BTG ngày 06/6/2022 của Ban Tuyên Giáo Huyện ủy về việc tuyên truyền 

“Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia”; Để việc triển khai hoạt động tuyên truyền 

trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị; Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến rộng rãi bằng nhiều hình thức cho cán bộ, 

công chức, viên chức, và toàn thể Nhân dân về kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội 

khóa XV, nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong 

Nhân dân. 

- Tuyên truyền làm nổi bật kết quả, ý nghĩa của kỳ họp thứ ba, Quốc hội 

khóa XV, khẳng định Quốc hội luôn đại diện cho trí tuệ toàn dân, không ngừng 

đổi mới hành động vì lợi ích chính đáng của cử tri và Nhân dân, lợi ích chung của 

đất nước; luôn lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân, chủ động phối hợp với 

các cơ quan chức năng để kịp thời đưa ra quyết sách quan trọng, hiệu quả, trực 

tiếp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, góp phần ổn định sản 

xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống Nhân dân; đồng thời định hướng đưa ra các 

giải pháp quan trọng để Chính phủ, các cấp, các ngành đồng bộ triển khái thực 

hiện góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã 

hội năm 2022. 

 - Thông tin tuyên truyền các dự án Luật được Quốc hội thông qua; đồng 

thời phân tích, lý giải sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước 

được nêu trong nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù; khẳng 

định đây là các dự án đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm nhằm phát triển kinh 

tế-xã hội của các địa phương, liên kết vùng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thúc 

8966 12/07/2022 2 đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững.  

2. Tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức cho toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân biết về lịch sử quan hệ Việt 

Nam - Campuchia và các thành tựu hợp tác của hai nước trong giai đoạn hiện nay. 



- Tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày thiết lập quan hệ 

ngoại giao Việt Nam - Cam puchia và các hoạt động trong “Năm Hữu nghị Việt 

Nam - Campuchia 2022” và giới thiệu đất nước, con người Campuchia. 

- Thời gian tuyên truyền: Đến hết tháng 8 năm 2022. 

(Gửi tài liệu, đề cương tuyên truyền kèm theo) 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt 

các nội dung trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Đình Tam 
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