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

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực Đảng ủy 

Khối về tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 

27/7/2020) và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 

(01/8/1930 - 01/8/2020); Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy 

các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh 

nghiệp thực hiện các nội dung tuyên truyền sau: 

1. Triển khai tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, quần chúng 

trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 73 năm 

Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)” (có gửi kèm theo) do Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội biên soạn 

bằng các hình thức phù hợp, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ 

nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là thế hệ trẻ 

tự hào, ghi nhớ, tôn vinh những cống hiến và sự hy sinh của các thương binh, liệt sỹ, 

người có công với cách mạng; từ đó xác định trách nhiệm và có hành động thiết thực 

trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tích cực tham gia xây dựng 

và bảo vệ quê hương đất nước. 

* Khẩu hiệu tuyên truyền: 

- Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)! 

- Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ! 

- Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có 

công với cách mạng! 

- Làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ là trách nhiệm của mỗi cấp uỷ, 

chính quyền, mỗi tổ chức và cá nhân! 

- Đảng bộ và nhân dân Bình Thuận luôn nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ 

nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”! 
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2. Triển khai tuyên truyền “Đề cương kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống 

ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)” (có gửi kèm theo) do Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận 

thức của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, 

đảng viên, quần chúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vai trò và những đóng 

góp to lớn của ngành Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân 

tộc trong 90 năm qua, qua đó khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin với Đảng 

và công tác tư tưởng của Đảng, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị 

trong xây dựng hệ thống tuyên giáo ngày càng vững mạnh. 

Các cấp ủy cơ sở quan tâm triển khai và báo cáo kết quả công tác tuyên 

tuyền về Đảng ủy Khối trong báo cáo định kỳ tháng 7, 8/2020 của cơ sở./. 
 

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

K/T TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 

Lê Văn Khai 
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