
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

Số:             /UBND–VH&TT 

V/v tăng cường thông tin, tuyên 

truyền Kết quả Hội nghị lần thứ tư 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XIII và các ngày Lễ lớn, sự kiện 

quan trọng năm 2022 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Yên, ngày       tháng    năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- UBND các xã, phường.  
 

 Căn cứ Văn bản số 2283/STTTT-TTBCXB ngày 20/12/2021 của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền Kết quả Hội nghị lần 

thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các ngày Lễ lớn, sự kiện quan trọng 

năm 2022  (Có sao in gửi kèm). Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo, cụ thể như sau: 

 1. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm việc triển khai tuyên truyền 

các nội dung tại Văn bản số 2283/STTTT-TTBCXB ngày 20/12/2021 của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền Kết quả Hội nghị lần thứ 

tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các ngày Lễ lớn, sự kiện quan trọng năm 2022. 

2.  Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố; UBND các xã, 

phường  tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh thành phố, Đài Truyền 

thanh các xã, phường và các hình thức truyền thông cơ sở khác trên địa bàn đẩy mạnh 

tuyên truyền về việc triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của Cục Thông tin cơ sở, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông; tăng cường thông tin, tuyên 

truyền Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các 

ngày Lễ lớn, sự kiện quan trọng năm 2022 tại Mục 1 của Văn bản số 2283/STTTT-

TTBCXB ngày 20/12/2021 bằng nhiều hình thức khác nhau như: hệ thống đài truyền 

thanh cơ sở cấp huyện và cấp xã, mạng xã hội zalo, facebook,...; thông qua đội ngũ báo 

cáo viên, tuyên truyền viên; thông qua các hình thức tuyên truyền trực quan, lưu động,... 

để thông tin đến tới đông đảo tầng lớp Nhân dân thành phố Vĩnh Yên biết, thực hiện.  

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- CT, Các PCT; 

- Như trên; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Đoàn Hồng Việt 
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