
     UỶ BAN NHÂN DÂN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                             Độc lập -Tự do - Hạnh phúc    

   

Số:           /UBND-VH&TT                  Quảng Xương, ngày        tháng       năm 2020 
V/v  đẩy mạnh tiến độ  tuyên truyền 

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh  

Thanh Hóa lần thứ X. 
             

                  Kính gửi: 

  - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

  - Thủ trưởng các cơ quan đơn vị. 

 

 Thực hiện Công văn số 3138/SVHTTDL-NVV ngày 16/9/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc đẩy mạnh tiến độ tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu 

nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X.  

 Căn cứ Công văn số 470/BTĐKT-THHC ngày 14/9/2020 của Ban Thi đua 

Khen thưởng tỉnh về việc thống báo thời gian tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước 

tỉnh Thanh Hóa lần thứ X; thời gian tổ chức Đại hội: trong  02 ngày, từ ngày 23 

đến ngày 24/9/2020. 

 Ngày 26/8/2020, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương đã ban hành Kế 

hoạch số 811/KH-UBND về Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước  tỉnh Thanh Hóa 

lần thứ X. Để công tác tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần 

thứ X đạt kết quả, đồng thời góp phần vào sự thành công của Đại hội, Chủ tịch 

UBND huyện Quảng Xương yêu cầu: 

 1. Tất cả các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc  Kế hoạch 

số 811/KH-UBND ngày 26/8/2020 của UBND huyện Quảng Xương. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 

 Thực hiện công tác tuyên truyền tại Trung tâm huyện, cụ thể: Treo 06 băng 

zôn; 200  hồng kỳ; 30 ki ốt; 180 vinhet; 100 phướn; 02 bảng Led điện tử tại Trung 

tâm huyện và tại xã Quảng Trung. 

3. UBND các xã, thị trấn:  mỗi một đơn vị treo 04 băng zôn; 70 hồng kỳ tại 

các khu trung tâm hành chính cấp xã, thị trấn,  khu dân cư và các trục đường liên xã, 

liên huyện, các tuyến đường chính. 



4. Các cơ quan, đơn vị: tổ chức treo 02 băng zôn, 20 hồng kỳ tại Trung tâm 

các cơ quan, đơn vị.  

5. Về nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: thực hiện theo Kế hoạch số 811/KH-

UBND ngày 26/8/2020. 

6. Thời gian tổ chức tuyên truyền: bắt đầu từ ngày 20/9 đến hết ngày 

30/9/2020. 

7. Giao cho phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm VH, TT, TT&DL 

kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện từ ngày 21/9 đến hết ngày 23/9/2020. Tổng hợp, 

báo cáo Chủ tịch UBND huyện. 

Đây là nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai, nghiêm túc thực 

hiện./. 

 Nơi nhận:                                                                                 KT.CHỦ TỊCH 

- Sở VH,TT&DL ( b/c);                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch UBND huyện  (b/c); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị;                                                                   
- Lưu: VT.                                                                                 
                                                                    

                                                                                            Nguyễn Huy Nam 
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