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Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Trung tâm Văn hóa Thông tin-Thể thao; 

- Đài Truyền thanh huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 11/8/2020 của UBND huyện Yên 

Mô về việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng 

kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã cơ bản triển khai thực hiện công tác tuyên 

truyền và các hoạt động theo nội dung kế hoạch. Tuy nhiên công tác tuyên truyền trực 

quan ở nhiều nơi vẫn còn nhiều hạn chế: một số đơn vị việc trang trí, treo cờ còn ít, sơ 

sài; trên các trục đường chính, tại các nhà văn hóa thôn, xóm, phố và tại các hộ dân số 

lượng cờ treo còn hạn chế, cá biệt một số nơi còn treo cờ cũ, rách không đảm bảo sự 

trang trọng và mỹ quan. 

 Để công tác tuyên truyền được triển khai hiệu quả, đảm bảo đúng yêu cầu và 

các nội dung Kế hoạch đề ra, UBND huyện yêu cầu: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo 

cáo kết quả về UBND huyện.  

2. Trung tâm Văn hóa Thông tin- Thể thao huyện: Tăng cường tuyên 

truyền trực quan tại khu trung tâm huyện; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị treo cờ 

và băng zôn tuyên truyền tại trụ sở đảm bảo nội dung và yêu cầu đề ra. 



 3. Đài Truyền thanh huyện, trang Thông tin điện tử huyện: Tăng cường 

thời lượng phát sóng, đưa tin kịp thời các tin bài, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 

75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng 

hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020). 

4. Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện: Tổ chức việc treo cờ, băng 

zôn, khẩu hiệu tại trụ sở đảm bảo trang trọng, phù hợp với cảnh quan đơn vị.  

5. UBND các xã, thị trấn: Tăng cường công tác truyên truyền trên các phương 

tiện thông tin đại chúng; Tập trung tuyên truyền trực quan tại các khu vực trung tâm 

xã, thị trấn, các trục đường chính, trục đường liên xã, các khu vực tập trung đông 

người, các nhà văn hóa thôn, xóm, phố đảm bảo về nội dung, sự trang trọng và mỹ 

quan; Thường xuyên kiểm tra, thay mới những băng zôn, khẩu hiệu, cờ bị rách, không 

đảm bảo về mỹ quan; Tuyên truyền, hướng dẫn treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các hộ 

dân trên địa bàn. 

Trên đây là một số nội dung về tăng cường công tác tuyên truyền chào mừng 

kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh 

nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020). UBND huyện yêu cầu 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển 

khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông 

tin) trước ngày 03/9/2020./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, Web VHTT. 
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