ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 209 /UBND-VHTT

Tam Dương ngày 28 tháng 01 năm 2021

V/v tuyên truyền Kết luận số 70
của Bộ Chính trị và chỉ thị 41 của
Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Trung tâm Văn hoá -TT-TT huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
UBND huyện nhận được Văn bản số 83/STTTT-TTBCXB ngày 25/01/2021
của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền Kết luận số 70 của Bộ
Chính trị và chỉ thị 41 của Thủ tướng Chính phủ, (sao gửi kèm).
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể
thao huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, tăng
thời lượng, tần suất phát sóng phù hợp: Hướng dẫn số 164HD/BTGTW ngày
08/12/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Tuyên truyền Kết luận số
70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị
quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu
quả kinh tế tập thể; Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn,
bằng nhiều hình thức, thiết thực, phù hợp với thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa
phương.
Giao phòng Văn hoá và Thông tin kiểm tra, đôn đốc theo nhiệm vụ ./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- CT, PCT UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ;
- CPVP HĐND&UBND huyện;;
- Lưu: VT, PVHTT.
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