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UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số: 1392  /UBND-VH 
V/v tuyên truyền kỷ niệm 190 năm 

 thành lập (1831 - 2021), 30 năm tái 

lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh 

 

          Đức Thọ, ngày  04   tháng 6 năm 2021 

 

     Kính gửi:  

                  - Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện; 

        - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học; 

                  - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND, ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh,  Hướng dẫn số 17 - HD/BTGTU ngày 27/5/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy, Công văn số 610/ SVHTTDL - QLVH ngày 01/6/2021 của Sở Văn hóa thể thao 

du lịch về công tác tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập (1831 - 2021), 30 năm 

tái lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện công tác tuyên truyền và các hoạt động như sau:  

1. Trung tâm Văn hoá - Truyền thông huyện: 

- Đăng tải, tăng cường thời lượng, số lượng phát sóng, đưa tin, bài, phóng 

sự,… triển khai các hoạt động tuyên truyền về những mô hình, cách làm hay, 

phong trào thi đua lập thành tích các lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 30 năm 

tái lập tỉnh (9/1991-9/2021) lên Cổng thông tin điện tử và thông qua hệ thống 

truyền thanh, truyền hình huyện và Đài tỉnh. 

- Lựa chọn các chương trình truyền thanh phù hợp gửi phát trên hệ thống 

truyền thanh cơ sở để phục vụ tuyên truyền.  

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, xây dựng các 

cụm pa nô tại các tuyến đường chính của huyện, thông tin lưu động. 

- Hướng dẫn Đài Truyền thanh cơ sở xây dựng, thực hiện nội dung tuyên 

truyền chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 30 năm tái lập 

tỉnh (9/1991-9/2021). 

2. Các cơ quan, đơn vị, trường học: 

- Tổ chức treo  băng rôn, khẩu hiệu; cờ Đảng, cờ Tổ quốc trước trụ sở cơ 

quan, đơn vị. 

- Tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

về các nội dung chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 30 năm 

tái lập tỉnh (9/1991-9/2021. 

3. Các xã, thị trấn: 

- Tổ chức tuyên truyền về truyền thống anh hùng của con người Hà Tĩnh 

trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; những thành tựu của Đảng bộ và 

Nhân dân Hà Tĩnh đạt được trong 30 năm tái lập tỉnh;  
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- Thay mới nội dung tại các cụm cổ động, áp phích, hệ thống panô, băng 

rôn, khẩu hiệu, cờ các loại tại công sở, qua các tuyến đường liên thôn, liên xã, liên 

huyện; tại các hộ gia đình. 

* Nội dung tuyên truyền, khẩu hiệu tuyên truyền và thời gian tuyên truyền theo 

Hướng dẫn số 08-HD/BTGHU ngày 03/6/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ 

Đức Thọ (có văn bản gửi kèm). 

Lưu ý: Các hoạt động nêu trên cần phải được tiến hành đảm bảo các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của 

Trung ương, của tỉnh và của huyện. 

Giao Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đôn 

đốc các cơ quan, đơn vị, trường học trực thuộc và các xã, thị trấn thực hiện báo 

cáo thường xuyên cho UBND huyện và cấp trên theo quy định. 

Yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai đảm bảo yêu cầu./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TT&TT, Sở VHTT&DL Hà Tĩnh; 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo HU; 

- Chánh VP Cấp ủy- Chính quyền huyện; 

- Trung tâm VH - TT huyện; 

- BBT Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Hùng 
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