
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /UBND-VHTT 

V/v Tăng cường tuyên truyền Đại hội 

Đảng bộ các cấp 

 

Tam Dương, ngày       tháng 7 năm 2020 

     

                              Kính gửi:  

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

- UBND các xã, thị trấn. 
 

  Thực hiện Thông báo số 107-TB/HU ngày 30/6/2020 của Huyện ủy Tam 

Dương về thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ 

XXX, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 27/2/2020 của UBND 

huyện Tam Dương về việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 

Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  

UBND huyện Tam Dương yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

tổ chức triển khai công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ 

XXX, nhiệm kỳ 2020-2025, nội dung cụ thể như sau: 

1. Treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích cổ động, cờ, phướn tại 

trụ sở các cơ quan, đơn vị. Vận động nhân dân tại các điểm dân cư, khu phố,  dọc 

theo các đường tỉnh lộ, huyện lộ treo cờ Tổ quốc, vệ sinh sạch sẽ đường làng, ngõ 

xóm. 

2. Tổ chức tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện gắn với tuyên truyền kỷ niệm 

Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, TDTT tại các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn, tổ dân phố, khu dân cư. 

3. Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền thực hiện đúng theo Kế hoạch số 33/KH - 

UBND ngày 27/2/2020 của UBND huyện Tam Dương. 

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 20/7/2020. 

 UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện 

tốt các nội dung trên./.          

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Huyện uỷ; 

- Ban Tuyên giáo HU; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu VT, PVHTT. 

TM UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Đặng Công Hoà 
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