
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /UBND-VHTT Cao Lộc, ngày       tháng 9  năm 2020 

V/v đẩy maṇh tuyên truyền Đaị hôị đaị 

biểu Đảng bô ̣tỉnh lần thứ XVII 

 

Kính gửi: - Các Phòng, ban, ngành trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 1093/UBND-KGVX ngày 09/9/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 1016/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 10/9/2020 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đẩy maṇh tuyên truyền Đaị hôị đaị biểu 

Đảng bô ̣ tỉnh lần thứ XVII. Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tuc̣ đẩy maṇh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rôṇg để cán bô,̣ đảng 

viên và Nhân dân trên điạ bàn huyện nhâṇ thức sâu sắc về ý nghiã, tầm quan troṇg 

của Đaị hôị và những quan điểm, chủ trương, điṇh hướng lớn nêu taị Đaị hôị XVII 

Đảng bô ̣tỉnh và Đaị hôị đaị biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Nôị dung, khẩu hiêụ tuyên truyền thưc̣ hiêṇ theo Kế hoạch số 166/KH-UBND  

ngày 06/5/2020 của UBND huyện Cao Lộc về việc Tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cao 

Lộc lần thứ XXI, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội 

Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Gửi kèm trên ioffice) 

2. Biên tâp̣ tài liêụ tuyên truyền cung cấp cho cơ sở, tăng cường thưc̣ hiêṇ 

tuyên truyền bằng xe loa lưu đôṇg, trước và trong các buổi chiếu phim; thưc̣ hiêṇ 

trang trí tuyên truyền cổ đôṇg trưc̣ quan trên các đường phố; trung tâm hành chính 

của huyêṇ. Tuyên truyền trên hê ̣ thống truyền thanh, trên trang thông tin điêṇ tử 

của huyện, tuyên truyền trên màn hình Led, trên fanpage của cơ quan, đơn vi;̣  

3. Triển khai công tác trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan trên đường 

phố chào mừng Đaị hôị đaị biểu Đảng bô ̣ tỉnh lần thứ XVII tại trung tâm xã, thị 

trấn và các tuyến đường, địa bàn trọng điểm thuộc thẩm quyền quản lý; đồng thời 

hướng dâñ các cơ quan, đơn vị, khu phố treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn khẩu 

hiêụ tuyên truyền chào mừng Đại hội, đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện 

thực tế của địa phương. 

- Thời gian thưc̣ hiêṇ cao điểm: Tâp̣ trung từ ngày 20/9/2020 đến hết ngày 

30/9/2020. 

4. Căn cứ thưc̣ tế tình hình dic̣h bêṇh COVID-19 và điều kiêṇ của điạ 

phương, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các hoạt 

động vui chơi, biểu diễn nghệ thuật… đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn cho 

các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quản lý.  
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UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện có hiệu quả 

các nội dung nêu trên./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Sở VHTT&DL(B/cáo); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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