
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN NHƯ XUÂN 

 

Số:          /UBND-VHTT 

  V/v  triển khai, thực hiện Quyết 

định số 2074/QĐ-TTg ngày 

10/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Như Xuân, ngày       tháng     năm 2021 

 

    Kính gửi:   

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 19873/UBND-VX, ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 

10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình 

mới (giai đoạn 2021 - 2030). Để triển khai có hiệu quả các nội dung của Quyết 

định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 06-

CT/TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư đến với các tầng lớp nhân dân 

trên địa bàn. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Phòng Văn hóa và Thông tin. 

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn triển khai công tác tuyên truyền về nội dung Quyết định số 2074/QĐ-

TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24 

tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021 - 2030). Tổng hợp 

báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định. 

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

 Tăng cường thời lượng phát sóng, biên tập các tin, bài, chọn khung giờ phù 

hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, truyền hình, 

trên cổng thông tin điện tử của huyện, trên các trang mạng xã hội như zalo, 

facebook của cơ quan về nội dung Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 06-CT/TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 

2021 - 2030). 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Xây dựng kế hoạch lồng ghép tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh 

cơ sở, các trang mạng xã hội của cơ quan, đơn vị  đến các tầng lớp nhân dân trên 

địa bàn về nội dung của Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-
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CT/TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021 - 

2030). 

(có Quyết định gửi kèm) 

Yêu cầu các Phòng, ban, thủ trưởng cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCT VX UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 
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