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V/v tăng cường công tác thông 

tin, tuyên truyền về công tác 

xây dựng Đảng, xây dựng hệ 

thống chính trị năm 2022. 

            Thanh Hoá, ngày      tháng 5 năm 2022                                                           

 

 
 

 

 
            Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Hội Nhà báo tỉnh. 
    
 

 
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 22/4/2022 

của Tỉnh ủy về việc thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây 

dựng hệ thống chính trị năm 2022; 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn tuyên truyền về công 

tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên các báo, đài, các tạp chí, 

tạp san, bản tin, hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện, hệ thống 

truyền thanh cơ sở và trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương 

và của tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường 

xuyên theo dõi, giám sát việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội; kịp thời 

phát hiện, xử lý những thông tin xấu, độc chống phá của các thế lực thù địch, 

những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn, nhất là trên lĩnh vực xây dựng Đảng 

và hệ thống chính trị. 

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn làm tốt công 

tác thông tin cổ động trực quan, nhất là trên pa-nô, áp-phích, băng-rôn; hướng 

dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao... 

chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước, của tỉnh; tổ chức 

triển lãm, thi tìm hiểu, thiết kế tranh cổ động và sáng tác, quảng bá các tác 

phẩm văn học - nghệ thuật về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống 

chính trị. 

- Giao Hội Nhà báo tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội 

viên, phóng viên các cơ quan báo chí tăng cường các tin, bài về chủ đề công 

tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phối hợp với các đơn vị liên 

quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và định hướng nội dung 



tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho đội 

ngũ cán bộ, hội viên, phóng viên các cơ quan báo chí trực thuộc. Khuyến 

khích hội viên tham gia Giải Búa liềm vàng, Giải Báo chí Trần Mai Ninh và 

các giải báo chí, cuộc thi sáng tác về chủ đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ 

thống chính trị./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- Phó Chủ tịch Đầu Thanh Tùng (để b/c); 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Phó CVP Hoàng Văn Thi; 
- Lưu: VT, TH, VX (ngocnd). 
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