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KẾ HOẠCH 

Thông tin, tuyên truyền, tổ chức, phục vụ Đại hội 

Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 

Thực hiện Kế hoạch số 196-KH/HU ngày 21/5/2019 của Huyện uỷ Côn 

Đảo về tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; 

Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền, tổ chức, 

phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Tuyên truyền về phục vụ trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện lần 

thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao 

chào mừng Đại hội; trang trí, lắp đặt các khẩu hiệu, áp phích, panô tuyên truyền 

về Đại hội. 

Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về thành tựu trên các 

lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, chính 

quyền, đoàn thể của huyện qua các nhiệm kỳ đại hội, trọng tâm là nhiệm kỳ 

2015-2020.  

Các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, 

nhiệm kỳ 2020-2025 phải được tổ chức chu đáo, nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm 

an toàn tuyệt đối 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Tuyên truyền khẩu hiệu, pano, áp phích trước và trong thời gian diễn ra 

Đại hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Đại hội, 

trang trí lắp đặt các khẩu hiệu, panô, áp phích tuyên truyền Đại hội. 

Triển lãm các hình ảnh về thành tựu trên các lĩnh vực của huyện trong 

nhiệm kỳ 2015-2020. 

Vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc trước và trong thời gian diễn ra Đại 

hội. 

Trang trí bên trong và bên ngoài hội trường phục vụ Đại hội Đảng bộ 

huyện được tổ chức tại Hội trường UBND huyện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Đề nghị Các cơ quan, đơn vị liên quan lập dự trù kinh phí gửi Phòng Văn 

hóa và Thông tin tổng hợp để gửi Ban Tuyên giáo Huyện ủy trình cấp thẩm 

quyền phê duyệt trước ngày 16/9/2019. 

UBND HUYỆN CÔN ĐẢO 

PHÒNG VĂN HÓA 

VÀ THÔNG TIN 

 
Số:              /KH-VHTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Côn Đảo, ngày         tháng       năm 2019 
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1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phối hợp Trung tâm Văn hóa Thông tin 

và Thể thao tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao những nội 

dung chủ yếu, thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của 

huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đăng tải trên cổng thông tin điện tử về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. 

2.Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao 

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền bằng khẩu 

hiệu, pano, áp phích cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

thao, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-

2025, trang trí hội trường, âm thanh phục vụ Đại hội. 

3. Đề nghị Bảo tàng Côn Đảo 

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức triển lãm các hình ảnh về 

thành tựu trên các lĩnh vực của huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban tuyên giáo Huyện ủy, 

các Đoàn thể, Trưởng các Khu dân cư 

Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực 

tham gia hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội, vận động nhân dân treo 

cờ Tổ quốc trước và trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần 

thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trên đây là kế hoạch thông tin, tuyên truyền, tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng 

bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 của Phòng Văn hóa và Thông tin./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện (b/c); 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 
- Ban Quản lý di tích Côn Đảo (p/h); 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể (p/h); 

- Trung tâm VHTT-TT (p/h); 

- Trưởng các KDC (p/h); 

- Lưu: VT. 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
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