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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Về việc triển khai công tác 

văn hóa - văn nghệ; công tác 

khoa giáo năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các Phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 
 

  Triển khai chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Công văn số 354-CV/HU 

ngày 20-4-2021 của về công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021; Công văn số 350-

CV/HU ngày 19-4-2021 về công tác khoa giáo năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu các Phong, ban ngành, đơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã tập trung 

thực hiện các nhiệm vụ sau: 

 1. Về công tác văn hóa, văn nghệ  

 - Triển khai công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021 phù hợp với tình hình 

thực tế tại địa phương, đơn vị đảm bảo vừa phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, vừa 

thiết thực hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-

19; tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết theo quy định; đồng thời, triển khai thực hiện 

một số nội dung sau: 

 - Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác văn 

hóa, văn nghệ; nhất là các quan điểm, chủ trương được xác định tại văn kiện Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

  - Mở các chuyên trang, chuyên mục, viết bài, đăng tải trên Trang thông tin 

điện tử của huyện và mạng xã hội do các cơ quan của huyện lập; xây dựng, biên 

tập chương trình phát thanh nhằm tuyên truyền, quảng bá về những giá trị văn hóa 

tốt đẹp, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nhất là các giá trị 

truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. 

 - Kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, nhân tố điển 

hình về văn hóa, góp phần lan tỏa, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn trong xã 

hội. Đồng thời, chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư 

tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa. 

 2. Về công tác khoa giáo  

- Quán triệt, tuyên truyền rộng rãi các chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về công tác khoa giáo đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp 

Nhân dân bằng các hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng; nhất là các 



quan điểm, chủ trương về công tác khoa giáo được xác định tại các văn kiện Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Kon Tum lần thứ XVI và các Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần 

thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT,TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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