
UBND TINH TUYEN QUANG CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
S VAN HOA, THE THAO Dc 1p - Ttr do - Hinh phñc  

VA DU LICH 

S: /SVHTTDL-QLVH Tuyên Quang, ngày tháng 3 nám 2020 

V/v tang clxng cong the tuyên truyên 
di hi dãng b các cap 

KInh giri: 
- Các dan vj sr nghip trrc thuc Sà; 
- PhOng Van hóa và Thông tin; Trung tam Van hóa, 
Truyn thông và Th thao huyn, thành ph& 

Thirc hin ni dung Van bàn s 2061-CV/BTGTU ngày 28/02/2020 cüa 
Ban Tuyên giáo Tinh üy v vic tang cithng cong tác tuyên truyn dai  hi dâng 
b cac cap, 

Si Van hoá, Th thao và Du ljch yêu cu các dcm vj ('tgi myc kmnh güi) 

can cü chüc näng, thim vi thçrc hin mt s ni dung, nhu sau: 

1. Tip tiic dy mrnh han nüa cong tác tuyên truyên, thrc hin thim vij 
dugc phân cOng tai  Kê hoach s 08/KH-SVHTTDL ngày 03/02/2020 cUa 
S& Van boa, Th thao và Du ljch v tuyên truyn Dü hi dai  biu Bang b tinh 
Tuyên Quang 1.n thu XVII, nhim kr 2020 - 2025, chü trçng tuyên truyn qua 
các phuang tin thông tin dii chüng, phát thanh, truyn thanh ca sâ, tuyên 
truyn ming, các hInh thüc c dng trirc quan, hoat dng van hóa, van ngh, 
th diic, th thao,... gop ph.n giüp can b, dãng viên, các tang lap nhân dan 
nhn thüc sâu sc hm v nghia, tm quan trçng cüa dii hi dâng b các cp, 
nhQng thành tiru dã dat  dugc và m1ic tiêu phn du trong nhim ki  tai cüa dan 
vj, dja phuang và cüa tinh. 

2. Phát dng các phong trào thi dua yêu nuâc, các chuang trInh, hott 
dng chào mi'rng vai tinh thtn vui tucii, thi& thirc, nghia, tit kim, tao 
khOng khI phn khai trong can b, dan viên, các tang lap nhân dan thi dua 
thrc hin thng igi Nghj quyt dai  hi dàng b các cp, nhim kS'  2015 - 
2020; 1p thành tIch chào mrng dai  hi dãng b các cp, Dai  hi Bang b 
tinh 1n thu XVII, Dai  hi  dai  biu toàn quc 1n thu XIII cUa Bang, gn vai 
k nim các ngày 1 lcn cüa dt nuóc trong näm 2020. 

3. Thuing xuyên dtm tInh hInh, din bin tu tuâng cüa can b, dàng 
viên và các tng iap nhân dan; chü dng, kjp thai cung cp thông tin, 



dc bit là các thông tin duçic báo chI và du lun quan tam nh&m du tranh, 
phãn bác các thông tin sai trái, xuyên ttc chng phá Dãng, Nhà nrnc, gop 
phn djnh huâng dii lun xA 

Niinhn: KT.GIAMDOC 
- Nhii trên (thirc hin); PHO GIAM DOC 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy; 
- Länh dao S&; 
- Luu VT, QLVH (Th). 

Nguyn Van Hôa 
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