
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 
 

Số:          /UBND-VP 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 

57-KH/HU ngày 23/7/2021 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Côn Đảo, ngày       tháng      năm 2021 

 

                Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao. 

 
Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/HU ngày 23/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện 

ủy Côn Đảo tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 56-NQ/TW, ngày 

05/3/2020 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến 

năm 2030 và định hướng đến năm 2045, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

tham mưu Ủy ban nhân huyện chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền Nghị quyết 

số 56-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường phổ biến pháp luật tuyên truyền chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cơ yếu 

lên Cổng thông tin điện tử của huyện. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

- Đưa tin phản ánh tình hình tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 

56-NQ/TW; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 56-

NQ/TW, ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu 

Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045”. 

- Tăng cường lồng ghép nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết 56-NQ/TW 

trong các chuyên trang, chuyên mục, bài viết phù hợp nhằm tăng cường đẩy mạnh 

phổ biến pháp luật, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về công tác cơ yếu. 

 (Kèm theo Kế hoạch số 57-KH/HU ngày 23/7/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Côn Đảo) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu VT-TH.  
Q:CV2021\106 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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