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                 Kính gửi:   

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

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

- UBND các xã, thị trấn. 

 Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/HU ngày 24/12/2021 của Huyện ủy Tam 

Dương về việc hướng dẫn Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 

22/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở 

đảng và đảng viên giai đoạn 2021 - 2025 của Huyện ủy; Văn bản số 2342/STTTT-

TTBCXB ngày 28/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc  tuyên 

truyền Nghị quyết số 07 ngày 22/9/2021 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 306 ngày 

09/12/2021 của UBND tỉnh  (Sao gửi kèm Hướng dẫn của Huyện ủy Tam 

Dương).  

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:  

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, xây dựng kế hoạch, thực 

hiện công tác tuyên truyền theo đúng nội dung Hướng dẫn số 13-HD/HU ngày 

24/12/2021 của Huyện ủy Tam Dương; Văn bản số 2342/STTTT-TTBCXB ngày 

28/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông như sau: 

- Tuyên truyền mục tiêu nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên 

góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, tố chức và cán bộ, gắn bó mật thiết với Nhân dân; đổi mới mạnh 

mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy cơ sờ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp 

thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. 

- Tuyên truyền mục tiêu quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức 

mới cho cán bộ, nhất là cấp ủy viên cơ sở, xây dựng đội ngũ cấp ủy, cán bộ lãnh 

đạo, quản lý cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đề cao vai 

trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn 

vị; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh 

giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh 

đạo, quản lý các cấp hằng năm. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý 



đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không 

còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 

- Tuyên truyền mục tiêu tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, 

bồi dưỡng lý tưởng, nhân sinh quan cách mạng cho đảng viên. Nâng cao chất 

lượng kết nạp đảng viên. Quan tâm phát triển đảng viên là thanh niên, công nhân, 

trí thức, doanh nhân để tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp. 

- Đối với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng 

trong năm 2022. Ngày 21/12/2021 UBND huyện đã ban hành văn bản số 

4718/UBND-VHTT về việc hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm các ngày lễ lớn và 

sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022. 

- Các hình thức tuyên truyền đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện bằng 

nhiều hình thức, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương.  

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, kiểm tra, đôn đốc theo nhiệm vụ và 

tuyên truyền trên Cổng thông tin Giao tiếp điện tử của huyện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- CT& các PCT UBND huyện (b/c); 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- BTG Huyện uỷ; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
 

Nguyễn Ngọc Lân 
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