
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số           /UBND-VHTT 

 

Tam Dương, ngày        tháng 01 năm 2022 

   V/v Tăng cường công tác tuyên truyền 

mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần 2022;  

 

 

          

                             Kính gửi:  

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

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

- UBND các xã, thị trấn. 

 

    Thực hiện Công văn số 825-CV/HU ngày 05/01/2022 của Huyện ủy Tam 

Dương về việc tăng cường công tác tuyên truyền trong dịp Tết Nhâm Dần năm 

2022; Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND huyện Tam 

Dương về việc Tổ chức các hoạt động mừng Đảng- mừng Xuân Nhâm Dần 2022; 

Văn bản số 14/SVHTT&DL-QLVH ngày 06/01/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về việc tăng cường tuyên truyền Mừng đảng - Mừng xuân Nhâm Dần 

2022 và kiểm tra đôn đốc tháo dỡ Pano, áp phích, biển quảng cáo đã cũ, hỏng. 

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

cường công tác tuyên truyền với các nội dung cụ thể sau: 

  1. Tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất 

nước đổi mới gắn với các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022). Tuyên truyền sâu rộng nội dung 

các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về tăng cường các biện 

pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán. 

2. Tiếp tục  tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-

19 trên hệ thống truyền thanh cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

mỗi người dân, không lơ là chủ quan trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.   

   3. Tuyên truyền bằng băng zôn khẩu hiệu, pano, áp phích cổ động, cờ, 

phướn, tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, tại các điểm dân cư, khu phố, dọc theo các 

đường tỉnh lộ, huyện lộ, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, vệ sinh sạch sẽ 

đường làng, ngõ xóm. 

 4. Mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất 01 băng zôn khẩu hiệu; mỗi xã, thị trấn ít 

nhất 06 băng zôn, khẩu hiệu.  

(Khẩu hiệu tuyên truyền theo Công văn số 825-CV/HU ngày 05/01/2022 

của Huyện ủy Tam Dương gửi kèm văn bản này) 

 



Giao Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc 

theo nhiệm vụ và tuyên truyền trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử của huyện. 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, 

thực hiện./.          

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT& các PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- BTG Huyện ủy; 

- Lưu VT, PVHTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 Đào Hải Nam 
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