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Thực hiện các Hướng dẫn số 208-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm 

Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020), Quốc khánh nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020); 75 năm Ngày truyền 

thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020), Hướng dẫn số 209-HD/BTGTU 

về báo chí tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2020), Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (2/9/1945 - 2/9/2020) và Hướng dẫn số 210-HD/BTGTU, ngày 10/8/2020 về 

tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận 

(25/8/1945 - 25/8/2020) của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 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 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày 

Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020); 75 năm Ngày truyền 

thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020) bằng các hình thức phù 

hợp, đúng quy định hiện hành theo nội dung Hướng dẫn số 208-HD/BTGTU, ngày 

10/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (có gửi kèm theo) và các “Đề cương tuyên 

truyền 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)” do Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy biên soạn, “Đề cương tuyên truyền 75 năm Ngày truyền Công an 

Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020)” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp 

với Công an tỉnh biên soạn (có gửi kèm theo). 
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2. Cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí đến liên hệ 

tác nghiệp tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm, các phong trào 

thi đua yêu nước, phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động tri ân đối với các thế 

hệ đã có những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc… của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình. Riêng đối với 

các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trong Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là các cơ 

quan báo chí của tỉnh, đề nghị  tăng cường phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị 

triển khai thực hiện tốt các Hướng dẫn 208-HD/BTGTU và Hướng dẫn số 209-

HD/BTGTU, ngày 10/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (có gửi kèm theo). 

3. Tổ chức phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao 

động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nội dung “Đề cương tuyên truyền 75 

năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận (25/8/1945 - 

25/8/2020)” do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

biên soạn (có gửi kèm theo) và triển khai tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày 

truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận (25/8/1945 - 25/8/2020) bằng 

các hình thức phù hợp theo Hướng dẫn số 210-HD/BTGTU, ngày 10/8/2020 của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (có gửi kèm theo). 

Các cấp ủy cơ sở quan tâm triển khai, trong đó lưu ý do tình hình dịch bệnh 

Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên căn cứ vào điều kiện cụ thể, lựa chọn 

phương thức phù hợp để tuyên truyền kỷ niệm nhưng vẫn bảo đảm cho công tác 

phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời thực hiện công tác nắm bắt dư luận xã hội 

tại cơ sở; 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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