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        Hưng Yên, ngày      tháng  6  năm 2021 

 

                          Kính gửi:    

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.  

 
 

 Thực hiện Công văn số 1094/UBND-KGVX ngày 28/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 19/5/2021 của 

BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau ĐHĐB toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, Sở  Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng, đơn vị thuộc 

Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Nội dung tuyên truyền 

1.1. Từ sau ngày bầu cử đến hết năm 2021: 

- Tập trung tuyên truyền kết quả và các hoạt động chào mừng thành công 

cuộc bầu cử; hoạt động tổng kết công tác bầu cử ở các cấp, các ngành, địa 

phương, đơn vị, kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV và Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong 

năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại 

hội XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước 10 năm 2021 - 2030. 

- Kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng yếu thời gian qua về xây dựng 

Đảng, giữ vững bản chất cách mạng trong sáng của Đảng; xây dựng hệ thống 

chính trị; công tác cán bộ; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng 

tăng trưởng, năng xuất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; chủ động và 

tích cực hội nhập quốc tế... 

1.2. Từ năm 2022 và các năm tiếp theo: 

- Mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội qua từng năm và 

kết quả triển khai thực hiện. 

- Biểu dương nỗ lực, sáng tạo của các ban, sở, ngành, địa phương, các 

doanh nghiệp và cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tạo khí thế phấn khởi, thi đua trong lao 

động sản xuất, học tập và công tác ở mọi cấp, mọi ngành và toàn xã hội.                    



2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền cổ động trực quan các khẩu hiệu có nội dung về triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 

2020 - 2025, các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện  

Nghị quyết Đại hội XIII trên các phương tiện panô, áp phích, băng rôn, bảng 

điện tử...tại nơi công cộng và tại trụ sở làm việc. 

- Tuyên truyền trên các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử; mở 

chuyên trang, chuyên mục đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 

Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 

2025 vào cuộc sống; ưu tiên tuyên truyền về chủ trương, quyết sách lớn mà Đại 

hội XIII thông qua; kết quả triển khai chương trình hành động ở các cấp các 

ngành thực hiện Nghị quyết; Đăng tải tin, bài về không khí khẩn trương, tích cực 

của các cấp, các ngành để thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trong 

nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. 

- Tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày sách báo, tư liệu, văn hóa, văn 

nghệ, thể thao, chiếu phim tuyên truyền phục vụ nhân dân. 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn phù hợp thực tiễn địa 

phương, đơn vị; Phát động các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương những 

điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực đời sống, xã hội thực hiện Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội 

Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Các hoạt động tuyên truyền phải thiết thực, phù hợp với thực tế địa 

phương, đơn vị, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, tạo 

không khí vui tươi, phấn khởi cho mọi tầng lớp nhân dân gắn với kỷ niệm các 

ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh đặc biệt là Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh 

1831 - 2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (7/1941 -7/2021) và 25 năm tái lập 

tỉnh Hưng Yên (01/01/1997 - 01/01/2021). 

Các phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị 

xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Trung tâm VHTTDL các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

 

 
 

 

Đào Mạnh Huân 
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