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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:        /STTTT-TTBCXB 

 
V/v tuyên truyền Kết luận số 70 của  

Bộ Chính trị và Chỉ thị 41 của Thủ tướng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Báo Vĩnh Phúc; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc; 

- Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc (Hội VHNT Vĩnh Phúc); 

- Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;  

- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử; 

- Các cơ quan, đơn vị xuất bản Bản tin; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, TT và Thể thao các huyện, thành phố. 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và truyền thông tại văn bản số: 

26/TTCS-TT, ngày 11/01/2021 về việc tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW của 

Bộ Chính trị về 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 và văn bản số 231/UBND-NN4, 

ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện 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; Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ 

quan, đơn vị như sau: 

1.  Đối với các cơ quan tuyên truyền 

 Đề nghị cơ quan, đơn vị dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát 

sóng phù hợp, thông tin tuyên truyền triển khai thực hiện Hướng dẫn số 164-

HD/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 và 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. Nội 

dung tuyên truyền tập trung: 

a) Đối với việc tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị. 
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- Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

chương trình hành động của Chính phủ, nghị quyết của cấp ủy đảng, chính quyền 

địa phương, kế hoạch thực hiện của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, 

Kết luận số 70-KL/TW và Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW; vai 

trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm 

nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm, an sinh, an ninh, trật tự, an toàn, xã 

hội; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, cấp ủy đảng, chính quyền địa 

phương và vai trò nòng cốt của hệ thống liên minh hợp tác xã trong phát triển kinh 

tế tập thể, hợp tác xã; các kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về phát 

triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

- Các mô hình hợp tác xã kiểu mới, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với 

chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực vùng miền hiểu quả; cách làm hay, điển hình tiên 

tiến; tuyên truyền kinh nghiệm, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên 

thế giới và khu vực. 

b) Đối với việc tuyên truyền Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ 

- Thông tin vấn đề ô nhiễm liên quan chất thải rắn sinh hoạt chậm được giải 

quyết và có xu hướng tiếp tục gia tăng; tình trạng vứt rác thải, đổ rác thải sinh 

hoạt ra ven đường và xuống ao, hồ, kênh, mương thủy lợi vẫn còn diễn ra ở nhiều 

nơi; tình hình các bãi rác tự phát đang có xu hướng tăng lên về số lượng cũng như 

quy mô; vẫn còn một số địa phương chưa có bãi chôn lấp, xử lý rác thải sinh 

hoạt... gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc 

sống của nhân dân, gây bức xúc cho người dân... 

- Nhận thức về bảo vệ môi trường và ý thức trách nhiệm trong thu gom, xử 

lý rác thải còn hạn chế; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong chỉ 

đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo các hình thức tuyên truyền văn bản số: 26/TTCS-TT, ngày 

11/01/2021 Kết luận số 70-KL/TW 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 và văn bản số 231/UBND-NN4, ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện Chỉ thị sô 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 đối với Phòng 

Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Đài truyền 

thanh các xã, phường, thị trấn. 
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- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền tuyên truyền sâu rộng các 

nội dung đã nêu tại mục 1 văn bản này tới đông đảo tầng lớp nhân dân. 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành 

phố, các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Tuyên giáo TU (B/c);  

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Văn Minh 
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