
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 Tuyên  truyền nội dung Kết luận số 

14-KL/TW ngày 22/9/2021  

của Bộ Chính trị 

        Tam Dương, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

 

                           Kính gửi: 

 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa -Thông tin -TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/HU ngày 30/11/2021 của Huyện ủy Tam Dương 

về thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương 

khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo về lợi ích chung;  
 

UBND huyện yêu cầu như sau: 
 

1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện và UBND các xã, thị trấn 

căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ 

thống thông tin cơ sở về nội dung kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ 

Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo về lợi ích 

chung. Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt 

trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ đảng viện về thực hiện chủ 

trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám đột phá vì lợi ích 

chung; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi 

mới, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, tạo sự chuyển biến 

về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ đảng viên.  
 

2. Giao Phòng VH&TT đôn đốc theo nhiệm vụ đồng thời tuyên truyền nội 

dung Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị trên Cổng thông tin 

GTĐT huyện./. 

     

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 

- BTG Huyện ủy; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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