
ỦY BAN NHÂN DÂN  

 HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /UBND-VHTT 
V/v xây dựng báo cáo tổng kết 10 

năm thực hiện Chỉ thị số 46-

CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) 

Đình Lập, ngày         tháng 4 năm 2020 

 

  Kính gửi: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Công an huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

Thực hiện Công văn số 1252-CV/HU ngày 07/4/2020 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về việc xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-

CT/TW của Ban Bí thư (khóa X), để có số liệu báo cáo đầy đủ, kịp thời, Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện 

Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) theo các nội dung sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Phân tích, đánh giá kết quả, vai trò của ngành và Đoàn thanh niên trong giáo 

dục đạo đức, lối sống, kỹ năng tiếp nhận có chọn lọc các giá trị văn hóa cho thanh 

thiếu nhi. Những biện pháp hiệu quả được triển khai bài trừ, ngăn chặn các sản 

phẩm văn hóa độc hại xâm nhập vào trường học và thế hệ trẻ. 

2. Công an huyện 

Các văn bản tham mưu triển khai; công tác phối hợp trong việc kiểm soát, 

ngăn chặn sự sâm nhập sản phẩm văn hóa độc hại; kết quả phát hiện và xử lý. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền: Số lần tuyên truyền lưu động, tuyên 

truyền trực quan, số tin bài, bản tin truyền thanh, truyền hình, số buổi văn nghệ, 

các giải thể thao có nội dung tuyên truyền chống lại sự xâm nhập của các sản phẩm 

văn hóa độc hại, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” ở địa phương, biểu dương những mô hình, điển hình tiêu biểu trong việc giữ 

gìn đạo đức, thuần phong mỹ tục... 

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo, đánh giá về UBND huyện (qua Phòng Văn 

hóa và Thông tin) chậm nhất ngày 24/4/2020 để tổng hợp, báo cáo chung theo quy 

định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VHTT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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