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Số 01- CV/TGDVĐUK 
Gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm  

Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ 
 (10/7/1910 - 10/7/2020) 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

  
 Bình Thuận, ngày 06 tháng 7 năm 2020 

       
                   Kính gửi:  Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

         
Thực hiện Công văn số 2658-CV/BTGTU, ngày 29/6/2020 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu 

Thọ (10/7/1910 - 10/7/2020); Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối sao gửi đến 

cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh 

đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (10/7/1910 - 

10/7/2020) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn để phục vụ tuyên truyền, phổ 

biến rộng rãi, góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp hiểu rõ về thân thế, sự nghiệp và nhân cách cao đẹp của đồng 

chí nguyễn Hữu Thọ; qua đó, khích lệ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ 

noi gương các đồng chí lãnh đạo tiêu biểu của Đảng, ra sức học tập, lao động và 

công tác, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng 

dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai. 

 

Nơi nhận:                                                        
- Như trên,                        
- Thường trực Đảng ủy Khối, 
- Lưu VP, TGDV.                                                          

 
 

  K/T TRƯỞNG BAN 
  PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
Lê Văn Khai 
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