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THÔNG BÁO 
Phân công nhiệm vụ Tiểu ban Tuyên truyền và trang trí khánh tiết  

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Sơn lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 
----- 

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội 
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế 
hoạch số 137-KH/HU, ngày 07/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Đại hội 
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Căn cứ Quyết định số 1377 - QĐ/HU, ngày 20/7/2020 của Huyện ủy Bắc 
Sơn về việc kiện toàn Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc 
Sơn lần thứ XXII. 

Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban 
Tuyên truyền và trang trí khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Sơn lần 
thứ XXII như sau: 

1. Đồng chí Hoàng Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân huyện - Trưởng Tiểu ban 

Chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chung của Tiểu ban Tuyên truyền 
và trang trí khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Sơn lần thứ XXII; phân 
công nhiệm vụ và kiểm tra giám sát các đồng chí thành viên Tiểu ban trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2. Đồng chí Bùi Vinh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện - 
Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực. 

- Tham mưu cho Trưởng Tiểu ban tiếp tục chỉ đạo các hoạt động tuyên 
truyền của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; các tin bài và phóng sự tuyên 
truyền; pa nô, áp phíc, khẩu hiệu tuyên truyền...... các chương trình kế hoạch tuyên 
truyền, trang trí khánh tiết của Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa - 
Thể thao và Truyên thông và các cơ quan, đơn vị liên quan; hướng dẫn, định 
hướng công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện 
cho các cơ quan, đơn vị theo quy định, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng 
thuận trong xã hội. 

- Tham gia duyệt ma két trang trí khánh tiết trong và ngoài hội trường; kiểm 
tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Đảng uỷ các xã, thị trấn trong việc triển khai thực 
hiện công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII trên địa 
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bàn huyện.  

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc trang trí khánh tiết trong và ngoài Hội 
trường Trung tâm hành chính huyện. 

- Thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên, Nhân dân 
trước, trong và sau Đại hội. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 cấp 
huyện trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch, báo cáo Thường trực Huyện ủy có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Tiểu ban phân công. 

3. Đồng chí Dương Thị Thép, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện - Phó Trưởng Tiểu ban. 

- Chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thể thao & 
Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn xây dựng chương 
trình kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền; trang trí 
khánh tiết trong và ngoài Hội trường Trung tâm hành chính huyện; tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bắc 
Sơn lần thứ XXII. 

- Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội 
Đảng bộ huyện lần thứ XXII; chỉ đạo treo khẩu hiểu tuyên truyền, cờ Tổ quốc, cờ 
Đảng tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị từ ngày 10/8/2020 đến ngày 
30/9/2020. 

- Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng 
Đại hội và chương trình văn nghệ phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII; 
các hoạt động văn hóa - thể thao chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần 
thứ XXII. 

- Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính 
trị. Chỉ đạo tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng thành 
công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- Chỉ đạo tổ chức triển lãm ảnh về thành tựu các lĩnh vực phát triển kinh tế - 
xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị từ 
năm 2015 đến năm 2020; tổ chức triển khai xây dựng các giam hàng giới thiệu các 
sản phẩm đặc sản của đại phương. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai công tác chỉnh trang đô 
thị, vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp; tăng cường công tác 
tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền trên hệ thống 
truyền thanh của xã; chỉ đạo các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ ngày 10/8/2020 
đến ngày 30/9/2020. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Tiểu ban phân công. 

4. Đồng chí Đỗ Thanh Loan, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin. 
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- Hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan và tổ chức 
các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu 
Đảng bộ huyện lần thứ XXII theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phối hợp tổ chức triển lãm ảnh về thành tựu các lĩnh 
vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và xây dựng 
hệ thống chính trị từ năm 2015 đến năm 2020.  

- Hướng dẫn việc triển khai công tác tuyên truyền và trang trí khánh tiết 
trong và ngoài hội trường Trung tâm hành chính Huyện. Kiểm tra, đôn đốc việc 
triển khai thực hiện. 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các 
xã và thị trấn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội 
Đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Sơn lần thứ XXII. Hướng dẫn treo khẩu hiểu tuyên 
truyền, cờ Tổ quốc, cờ Đảng tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị; các hộ gia 
đình treo cờ Tổ quốc từ ngày 10/8/2020 đến ngày 30/9/2020. 

- Chỉ đạo đăng các tin, bài viết về kết quả tổ chức Đại hội của các Chi, Đảng 
bộ trực thuộc; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Sơn lần thứ XXII; các 
tin bài, phóng sự… trên Trang thông tin điện tử của huyện. 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tăng cường công tác quản lý Nhà 
nước và kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động về Đại hội; 
tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, chống âm mưu 
hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Tiểu ban phân công. 

5. Đồng chí Nguyễn Thị Lý, Huyện ủy viên, Giám đốc Trung tâm Văn 
hóa, Thể thao và Truyền thông. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền cổ động 
trực quan chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII (văn hóa, văn 
nghệ, thể dục thể thao, cổ động, hệ thống pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, 
chiếu phim lưu động…); Chỉ đạo biên tập, in sao tài liệu tuyên truyền cung cấp cho 
các xã, thị trấn. Tham mưu tổ chức triển lãm ảnh về kết quả các lĩnh vực phát triển 
kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính 
trị của Đảng bộ huyện từ 2015 - 2020.  

 - Chủ trì, phối hợp cùng các ngành liên quan, tham mưu cho Ủy ban nhân 
dân huyện xây dựng và tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Đại 
hội và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII. 

- Chỉ đạo mở các chuyên mục chuyên đề, tăng cường tin, bài, phóng sự 
tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Tăng thời lượng tuyên 
truyền trên hệ thống loa truyền thanh bằng các hình thức phù hợp; xây dựng các 
tin, bài phỏng vấn về tinh thần đổi mới của Đại hội, những chủ trương, định hướng 
được nêu tại các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII. 
Các tin, bài phản ánh kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 
XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả tổ chức Đại hội của các Chi, Đảng bộ trực 
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thuộc Huyện uỷ, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội, 
tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; các gương điển hình tiên 
tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong công tác xây dựng Đảng, hệ 
thống chính trị trong sạch, vững mạnh; các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội 
đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII trên địa bàn huyện.  

- Chỉ đạo trang trí khánh tiết trong và ngoài Hội trường Trung tâm hành 
chính huyện. 

- Tổ chức dọn vệ sinh môi trường Khu khuôn viên Hội trường Trung tâm 
hành chính huyện và sân Trung tâm huyện. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Tiểu ban phân công. 

6. Đồng chí Hoàng Công Tuệ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

- Tham mưu cho Trưởng Tiểu ban tiếp tục chỉ đạo công tác thông tin, tuyên 
truyền, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; hướng dẫn, định 
hướng công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện 
cho các cơ quan, đơn vị, địa bàn theo quy định, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự 
đồng thuận trong xã hội. 

- Tham gia duyệt ma két trang trí khánh tiết trong và ngoài hội trường; kiểm 
tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Đảng uỷ các xã, thị trấn trong việc triển khai thực 
hiện công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII trên địa 
bàn huyện.  

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc trang trí khánh tiết trong và ngoài Hội 
trường Trung tâm hành chính huyện; xây dựng sơ đồ vị trí chỗ ngồi của các đại 
biểu và các đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX. 

- Thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên, Nhân dân 
trước, trong và sau Đại hội. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 cấp 
huyện trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch, báo cáo Thường trực Huyện ủy có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Tiểu ban phân công. 

7. Đồng chí Lê Đức Thọ, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy. 

- Tham mưu cho Trưởng Tiểu ban chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, treo khẩu hiểu tuyên truyền, cờ Tổ 
quốc, cờ Đảng tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Tiểu ban phân công. 

8. Đồng chí Nguyễn Hữu Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị 
trấn Bắc Sơn. 

- Tham mưu cho Trưởng Tiểu ban chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, treo khẩu hiểu tuyên truyền, cờ Tổ 
quốc, cờ Đảng tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị. 

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện 
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công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Sơn 
lần thứ XXII. 

- Tham mưu cho Trưởng Tiểu ban chỉ đạo triển khai công tác chỉnh trang đô 
thị, vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp trên địa bàn Thị trấn 
Bắc Sơn; chỉ đạo các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ ngày 10/8/2020 đến ngày 
30/9/2020. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Tiểu ban phân công. 

Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Tuyên 
truyền và trang trí khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Sơn lần thứ 
XXII. Yêu cầu các đồng chí nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (B/c), 
- Các Ban xây dựng Đảng, VPHU, 
- Các thành viên Tiểu ban Tuyên 
truyền, 
- Lưu Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội. 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY 
Kiêm 

TRƯỞNG TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN  
 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Hoàng Văn Hồng 
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