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Tam Dương, ngày       tháng 9 năm 2020 

V/v tuyên truyền Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 

XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 

 

          

                            Kính gửi: 

 

 

 

- Các phòng: Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên  

  và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng; 

- Trung tâm VH -TT-TT huyện; 

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

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về 

tổ chức các hoạt động tuyên truyền Chào mừng và công tác phục vụ Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 33/KH-

UBND ngày 27/02/2020 của UBND huyện Tam Dương về tuyên truyền Đại hội 

Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Văn 

bản số 1615/UBND-VHTT ngày 14/7/2020 của UBND huyện về việc tăng cường 

công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp.  

 UBND huyện Tam Dương yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc huyện, 

UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chỉ đạo Tổ công tác liên ngành, tổ chức kiểm tra rà soát chấn chỉnh các 

hoạt động dịch vụ văn hoá, hoạt động trò chơi điện tử; các cơ sở in ấn, photo 

copi, quảng cáo rao vặt đảm bảo đúng quy định. 

- Kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội Đại 

biểu tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng theo Kế hoạch của UBND huyện đã ban hành.   

- Thẩm định maket, nội dung khẩu hiệu trước khi đơn vị sự nghiệp triển khai 

thực hiện về công tác tuyên truyền .  

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Tham mưu UBND huyện để trang trí cảnh quan khu vực trung tâm huyện 

và một số trục đường chính của huyện. 

- Tăng cường công tác kiểm tra rà soát chất lượng lòng đường vỉa hè, các 

tuyến đường, các tuyến đường xuống cấp, kiểm tra hệ thống chiếu sáng công 

cộng, hệ thống đèn trang trí, giải tỏa hành lang lộ giới, các mái che tạm không 

đảm bảo mỹ quan, vi phạm chỉ giới xây dựng, trưng bày hàng hóa, vật liệu xây 

dựng, biển quảng cáo các điểm nhỏ lẻ lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng đường 

đảm bảo an toàn giao thông. 



3. Phòng Tài Nguyên và Môi trường 

Chủ trì, phối hợp các các xã, thị trấn thực hiện việc thu gom rác thải trên vỉa 

hè, lòng đường, các khu vực công cộng đảm bảo các khu dân cư sạch đẹp, không 

để xảy ra tình trạng tồn đọn rác; tuyên truyền, vận động thường xuyên trên hệ 

thống truyền thanh cơ sở để nhân dân nâng cao ý thức VSMT.  

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 

          - Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền, cổ động trực quan, dưới nhiều hình thức về Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội lần thứ XIII của 

Đảng.  

  - Phối hợp với UBND xã Kim Long triển khai tuyên truyền bằng pa nô, áp 

phích, cờ tại nút giao cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận xã Kim Long).   

- Chủ trì, phối hợp với phòng VH&TT tham gia Hội thi xe tuyên truyền lưu 

động do tỉnh tổ chức từ ngày 5/10 đến 10/10/2020, tại thành phố Vĩnh Yên. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao 

chào mừng tại huyện; Hướng dẫn nghiệp vụ cho các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị 

tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT tại cơ sở. 

5. UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện 

Tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, băng zôn khẩu hiệu, pano, áp 

phích cổ động, cờ, phướn tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, và khu vực trung tâm của xã, 

thị trấn. 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. 

- Đối với UBND xã Kim Long, phối hợp với Trung tâm VH-TT-TT huyện triển 

khai tốt công tác tuyên truyền trực quan và tổ chức vệ sinh môi trường tại tại nút giao 

cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận xã Kim Long).   

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

hiện tốt các nội dung trên./.          

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- BTG Huyện ủy; 

- Lưu VT, PVHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Minh Thể 
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