
Kính gửi: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-STTTT ngày 06/11/2019 của Sở  Thông tin 

và Truyền thông về việc Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Giao Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao 

Tiếp âm, phát sóng đầy đủ các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài 

Phát thanh Truyền hình tỉnh và thông báo kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của tỉnh, của huyện có liên quan đến Kế hoạch tuyên truyền Đại hội 

Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ 

động tiếp âm, xây dựng chương trình và cộng tác viết tin, bài với các cơ quan 

thông tin đại chúng, thường xuyên thông tin về diễn biến của Đại hội đảng bộ tại 

địa phương mình và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Thực hiện tuyên truyền các khẩu hiệu, pano theo Kế hoạch số 76/KH-STTT 

ngày 06/11/2019. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Tạo chuyên mục “Hướng tới Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ VII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” trên Cổng thông 

tin điện tử huyện; phối hợp ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Văn hóa Thông 

tin và Thể thao tổ chức tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn huyện. 

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện; tham mưu báo cáo UBND 

huyện./. 

(Đính kèm Kế hoạch số 76/KH-STTT ngày 06/11/2019 của Sở  Thông tin và 

Truyền thông ). 

 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên; 

- Sở TTTT; 

- Ban Tuyên giáo HU (đề nghị p/h);                                                                                             

- Lưu: VT,VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 
 

Số:             /UBND-VHTT 
V/v Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ 

các cấp. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Côn Đảo, ngày         tháng        năm 2019 
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