
     ỦY BAN NHÂN DÂN 

         HUYỆN CAO LỘC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Số:  726/UBND-VHTT Cao Lộc, ngày 08 tháng 4 năm 2020 

 

V/v tuyên truyền Đại hội Đảng bộ  

các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc 

 lần thứ XIII của Đảng 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 531/STTTT-TTBCXB ngày 03/4/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; UBND huyện Cao Lộc đề nghị 

các cơ quan, đơn vị ngoài việc thực hiện các nội dung tuyên truyền về Đại hội 

Đảng bộ các cấp theo kế hoạch của Tiểu ban tuyên truyền Huyện ủy Cao Lộc
1
 tiếp 

tục tập trung tuyên truyền những nội dung cụ thể như sau: 

1. Tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 90 năm 

lịch sử vẻ vang của Đảng; sự phát triển lớn mạnh của Đảng qua các kỳ Đại hội; 

những thành tựu và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam, nhất 

là trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước. 

2. Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ các 

cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh 

và Đại hội XIII của Đảng; các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại 

hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh và Đại 

hội XIII của Đảng; việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội. 

3. Những thành tựu trên các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, 

đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... của huyện, của tỉnh, của 

đất nước; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm 

thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết 

Đại hội XX của Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, Nghị 

quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và thực hiện Cương lĩnh 

xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 

năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; phương 

hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. 

4. Các hoạt động quan trọng, nổi bật và kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp, 

Đại hội XIII của Đảng, những định hướng lớn về xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc 

                                                 
1- Kế hoạch số 04-KH/TBTT, ngày 13/3/2020 của Tiểu Ban Tuyên truyền Huyện ủy Cao Lộc về tổ chức thực hiện 

công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Trước, trong và sau Đại hội) 



 

 

2 

 

phòng, an ninh; các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội; 

những ưu điểm, hạn chế và bài học trong chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội 

Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. 

5. Tuyên truyền các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm và các sự kiện trong năm 

2020; các phong trào thi đua yêu nước, các công trình thiết thực chào mừng Đại 

hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; những nhân tố mới, điển hình tiên 

tiến trên các lĩnh vực, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

6. Thông qua công tác tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào 

Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng trong cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân; những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đất nước và con người 

Việt Nam; sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong sự nghiệp đổi mới đất 

nước và hội nhập quốc tế. 

7. Tuyên truyền việc chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn trong cán bộ, đảng 

viên; đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, 

Nhà nước, chống phá công tác triển khai, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại 

hội XIII của Đảng.  

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền nội dung nêu trên và báo 

cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) khi có yêu cầu.  

 Văn bản liên quan gửi kèm trên iOffice và đăng tải trên trang Thông tin điện 

tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://stttt.langson.gov.vn/ (Mục 

Văn bản chỉ đạo điều hành)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- CPVP; 

- Lưu: VT, V     - Lưu: VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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