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

    
 

Thực hiện Công văn số 2708-CV/BTGTU, ngày 27/7/2020 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ 

VIII, giai đoạn 2015 - 2020; theo đó Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận 

lần thứ VIII sẽ tổ chức trong tháng 9/2020 và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc 

lần thứ X dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12/2020; 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 tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn 

viên, hội viên, người lao động nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn 

của phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp Cách mạng của nước ta, tuyên 

truyền về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII theo “Đề cương 

tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, giai đoạn 

2015 - 2020” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn (có gửi kèm theo). Đồng thời 

tiếp tục phát động và tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội 

Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của 

cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; quan tâm giới 

thiệu các cơ quan báo chí, tuyên truyền nhân rộng những tập thể, cá nhân điển 

hình tiên tiến trong phong trào Thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (nếu có); 

qua đó nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng 

bộ Khối. 

* Khẩu hiệu tuyên truyền: 

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII!  

2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X!  

3. Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X: đoàn kết, sáng tạo, thi 

đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! 

 4. Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua! 
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5. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020! 

6. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X!  

7. Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của 

đất nước và hạnh phúc của nhân dân! 

8. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh !  

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

10. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!  

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 8, 9/2020 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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