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UBND HUYỆN TỨ KỲ
PHÒNG VĂN HÓA VÀ

THÔNG TIN

Số:         /VHTT
V/v tuyên truyền một số nội dung 

trọng tâm trong tháng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày         tháng 6  năm 2022

Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, 
đơn vị có liên quan, quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên một số nội 
dung trọng tâm sau:

1. Tăng cường công tác tham mưu, tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo 
dục, phổ biến pháp luật về công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực văn hoá, nghệ 
thuật; đặc biệt trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, quảng cáo; quyền tác giả, 
quyền liên quan theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 2019/BVHTTDL-
NTBD ngày 10/6/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến toàn thể cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và các tầng lớp 
Nhân dân (Có văn bản kèm theo).

2. Tổ chức triển khai, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức 
về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022. Nội dung chi tiết về 
Cuộc thi thể hiện trong Kế hoạch số 150-KH/BTGTW ngày 26/5/2022 của Ban 
Tuyên giáo Trung ương (gửi kèm theo Công văn này).

3. Tổ chức tuyên truyền về cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp 
tác xã, hộ kinh doanh đến công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, 
đơn vị và toàn thể Nhân dân. Nội dung tuyên truyền, địa chỉ cung cấp thông tin 
phản ánh thực hiện theo Công văn số 677/HAD-THNS&KSNB ngày 13/6/2022 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hải Dương (có văn bản 
kèm theo).

4. Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư 
Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022); nhằm tôn vinh, tri ân công lao, những 
đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Cừ đối với sự nghiệp cách mạng của 
Đảng và dân tộc ta; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh vì 
độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân; thông qua đó đẩy mạnh tuyên truyền, 
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giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; 
kích lệ, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy ý chí tự lực, tự 
cường và khát vọng xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

5. Về hình thức, phương pháp tuyên truyền

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và Cổng/Trang thông tin điện tử 
của đơn vị bằng việc xây dựng và duy trì chuyên mục, bài viết, tăng thời lượng 
phát sóng, đưa tin, tiếp âm Đài huyện, tỉnh, TW.

Tuyên truyền bằng các hình thức trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, trường 
học, công ty, thôn, khu dân cư,... lồng ghép trong các hội nghị, buổi sinh hoạt 
định kỳ của các đoàn thể, tổ chức xã hội,...

Tuyên truyền trực quan như: Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, bản 
tin, panô... tại các điểm đông người qua lại; kết hợp với các nội dung, hình thức 
thông tin, tuyên truyền khác theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Các hình thức tuyên truyền phải đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 tại thời điểm hiện nay.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên 
quan, quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; (để báo cáo).
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện; 
- Đài Phát thanh huyện;
- Lưu: VHTT.

 KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Trung Thành

(Phối hợp hướng dẫn).
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