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 Ả        SẢ  V  T     
 

Bình Thuận, ngày 10 tháng 8 năm 2020 

           

HƯỚ   DẪ   

 tuyên truyền kỷ niệm 75 năm  gày  ách mạng tháng Tám thành công 

(19/8/1945-19/8/2020), Quốc khánh nước  HXH   Việt  am (2/9/1945-

2/9/2020); kỷ niệm 75 năm  gày truyền thống  ông an nhân dân Việt  am 

(19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm  gày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

(19/8/2005 - 19/8/2020) 

                                                                 -----                      

Căn cứ  ướng dẫn số 140/ D/ TGTW, ngày 03/7/2020 của  an Tuyên 

giáo Trung ương về “Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách 

mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”,  Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm gắn với kỷ 

niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-25/8/2020) và 15 

năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020), như sau: 

 .  Ụ   Í H,   U  ẦU 

1. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh và 

nhân dân về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và 

sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; tiếp tục khẳng 

định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch  ồ Chí Minh vĩ 

đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về truyền 

thống cách mạng vẻ vang và vai trò, nhiệm vụ to lớn của Công nhân dân Việt Nam 

trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định sự 

lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch  ồ Chí Minh đối với công tác 

bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an 

nhân dân Việt Nam; biểu dương những thành tựu to lớn của 15 năm thực hiện 

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; qua đó, củng cố niềm tin trong cán bộ, 

đảng viên và tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường 

đi lên chủ nghĩa xã hội.  

2. Củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn 

dân, nhất là lực lượng Công an nhân dân trong tỉnh đối với nhiệm vụ xây dựng lực 

lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thế trận an 

ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa trong tình hình mới gắn với việc đẩy mạnh công tác giáo dục cán bộ, 

chiến sĩ Công an phát huy bản chất cách mạng, không ngừng học tập, rèn luyện 



 

 

 

nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc 

và nhân dân; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực chuyên môn, cùng với 

Đảng bộ và toàn dân trong tỉnh kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn 

biến hòa bình”, hoạt động chống phá chế độ của các thế lực thù địch; ngăn chặn, 

đẩy lùi các tệ nạn xã hội và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm 

trật tự an toàn xã hội. 

3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, 

Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, gắn với kỷ niệm 75 

năm Ngày truyền thống Công an nhân dân 19/8 và 15 năm Ngày  ội toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc, cần triển khai sâu rộng, thiết thực, tạo hiệu quả giáo dục sâu 

sắc, có tác động làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động trong toàn 

Đảng bộ và nhân dân, nhất là lực lượng Công an về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an 

ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng Công an nhân dân tỉnh 

 ình Thuận trong sạch vững mạnh; tạo không khí phấn khởi, hăng hái thi đua thực 

hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020 

của tỉnh. Gắn công tác tuyên truyền kỷ niệm với đẩy mạnh các phong trào thi đua 

yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, lập thành tích 

chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại 

hội Thi đua yêu nước tỉnh  ình Thuận lần thứ VIII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn 

quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn của đất nước; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, 

giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, cựu chiến binh; chăm lo nâng cao đời sống 

vật chất, tinh thần cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ giữ 

gìn an ninh trật tự ở địa phương, cơ sở nhất là hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số.  

  .     DU   TU    TRU Ề  

1. Kỷ niệm 75 năm  gày  ách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 -

19/8/2020), Quốc khánh nước  HXH   Việt  am (2/9/1945 - 2/9/2020)   

- Tuyên truyền bối cảnh lịch sử, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học 

kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý 

nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng 

sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám trong sự nghiệp 

đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế 

hiện nay.  

- Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng 

dân tộc, thống nhất đất nươc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước 

và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của 



 

 

 

toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 

75 năm qua. 

- Nêu bật những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi 

mới đất nước; khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế 

và uy tín như ngày nay”; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen 

của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình 

hình mới, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần cho nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ 

quốc gia…; đồng thời, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế 

lực thù địch hòng xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách 

mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch  ồ Chí Minh. 

- Phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước 

ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

 ình Thuận lần thứ XIV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 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. 

2. Kỷ niệm 75 năm  gày truyền thống  ông an nhân dân Việt  am 

(19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm  gày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

(19/8/2005 - 19/8/2020)  

- Nêu bật quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Công an nhân dân 

Việt Nam; thành tích, chiến công, gương chiến đấu dũng cảm, hy sinh của lực 

lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh  ình Thuận nói riêng trong 

đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 75 năm qua; gương 

người tốt, việc tốt của Công an nhân dân tỉnh  ình Thuận trong phong trào thi đua 

“Vì an ninh Tổ quốc”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều  ác  ồ dạy”, 

phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Phân tích, nêu bật những thuận 

lợi, khó khăn, thách thức và những nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, phòng 

chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước. 

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây 

dựng thế trận an ninh nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an nhân dân với 

Quân đội nhân dân, các ngành, các cấp, sự gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân 

dân tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc 

gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của đất nước, địa phương.  

- Tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm của toàn 

hệ thống chính trị và nhân dân trong trong tỉnh đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh 

quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; kết quả và nhiệm vụ thực hiện các chương 



 

 

 

trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm và mở rộng 

quan hệ hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh quốc gia trong tình hình mới. 

- Những kết quả đạt được qua 15 năm thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc”; sự nỗ lực của lực lượng Công an nhân dân trong tham mưu và 

làm nòng cốt đưa phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển, bảo vệ vững chắc 

an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; những bài học kinh nghiệm và trách nhiệm 

của của toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh thực hiện “Ngày 

hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua lập 

thành tích chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 

15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của các địa phương, đơn vị, gắn 

với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm phi chính trị hóa lực 

lượng Công an nhân dân, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Công an nhân 

dân với Quân đội nhân dân và với nhân dân… nhằm làm suy yếu lực lượng Công 

an nhân dân.  

  IIIIII..        H ẠT      TU    TRU Ề   

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, do vậy, các địa 

phương, cơ quan, đơn vị căn cứ vào điều kiện cụ thể, lựa chọn phương thức phù hợp: 

tuyên truyền kỷ niệm nhưng vẫn bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 
[1]

, một số hình thức sinh hoạt kỷ niệm trong trang thái bình thường như: 

- Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm; gặp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch 

sử, người có công với cách mạng, với Đảng, Nhà nước; tôn vinh cán bộ lão thành 

cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến 

binh, cựu thanh niên xung phong tham gia các cuộc kháng chiến chống xâm lược, 

bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế,... ; trao tặng huân, huy chương, bằng 

khen, huy hiệu Đảng (nếu có); biểu dương cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân địa 

phương, Công an xã,  ảo vệ thôn, khu phố tiêu biểu và các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất xắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…; các 

hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”… 

- Tiếp, phát sóng phim tài liệu, phóng sự, biên soạn xuất bản sách, tài liệu 

tuyên truyền gắn với tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước, các cấp, các ngành; những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  ồ Chí Minh.  

                                           
1 Thực hiện chỉ đạo của  an  í thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,  an Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19,  ộ Y tế, Tỉnh 

ủy, U ND tỉnh; Công văn số 1810-CV/TU, ngày 30/7/2020 của  an Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống dịch 

Covid-19; Công văn số 1217-CV/ TGTU, ngày 03/8/2020 của  an Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Nâng cao công tác tuyên truyền về dịch bệnh 

Covid-19... 



 

 

 

- Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; trang 

thông tin điện tử, bản tin nội bộ của các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; 

hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã 

hội, chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên. 

- Xây dựng cụm thông tin, cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ 

động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở… 

 V. TỔ  HỨ  THỰ  H      

1.  an Tuyên giáo ( an Tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy 

trực thuộc,  ặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, căn cứ nội dung 

hướng dẫn này, tham mưu cấp ủy, đơn vị chỉ đạo triển khai tuyên truyền sâu rộng 

trong cán bộ, đảng viên, nhân dân bằng hình thức phù hợp, hiệu quả; tổ chức sinh 

hoạt kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; 75 năm Ngày truyền Công an Nhân dân và 15 năm Ngày 

hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020) gắn với việc tuyên 

truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV của tỉnh, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh 

 ình Thuận lần thứ VIII và các sự kiện chính trị, xã hội lớn của địa phương; chỉ 

đạo lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở địa phương, đơn vị tăng cường 

báo cáo, nói chuyện chuyên đề về các sự kiện vào dịp kỷ niệm. 

Chủ động phối hợp ngành Công an cùng cấp triển khai tuyên truyền sâu 

rộng trong Đảng, trong nhân dân về kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an 

nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn với 

phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” lập 

thành tích chào mừng sự kiện, kỷ niệm. 

2.  áo  ình Thuận,  ài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, căn cứ nội dung 

tuyên truyền nêu trên, xây dựng chuyên mục, chương trình, tăng lượng bài viết có 

tính giáo dục chính trị, tư tưởng sâu sắc về sự kiện kỷ niệm, về thành tựu phát triển 

trên các lĩnh vực của tỉnh; phản ánh và đưa tin kịp thời các hoạt động kỷ niệm ở 

các ngành, địa phương, đơn vị; phát hiện, biểu dương, nhân điển hình cá nhân, đơn 

vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập; cổ vũ các 

phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động tri ân, thăm hỏi các gia đình chính 

sách, người có công trên địa bàn tỉnh. Chú trọng tuyên truyền gương người tốt, 

việc tốt, tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ Công an tiêu biểu, có thành tích xuất sắc 

trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, nhất là phong 

trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”... 

-  ài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, sắp xếp chương trình, tổ chức chiếu 

phim về đề tài Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trên kênh truyền hình tỉnh; chủ động liên hệ với Đài Truyền hình 

Việt Nam về thời gian tổ chức các chương trình truyền hình trực tiếp để có kế 



 

 

 

hoạch tiếp sóng truyền hình nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc 

khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9. 

3. Hội  hà báo tỉnh và Hội Văn học -  ghệ thuật tỉnh, động viên các nhà 

báo, các văn nghệ sĩ tập trung sáng tác về đề tài Cách mạng tháng Tám, Quốc 

khánh 2/9; thành tựu trên các lĩnh vực của tỉnh  ình Thuận sau 75 năm Cách mạng 

tháng Tám 1945; Công an nhân dân Việt Nam - 75 năm xây dựng chiến đấu và 

trưởng thành, 15 năm Ngày  ội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; gương các anh 

hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 

4.  ề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan 

báo chí, bản tin, trang tin điện tử tích cực đưa tin, tuyên truyền sâu rộng về sự kiện 

kỷ niệm và các hoạt động kỷ niệm theo nội dung hướng dẫn này; theo dõi, kiểm 

tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm về đăng tải, phổ biến thông tin, 

quan điểm sai trái, xuyên tạc sự kiện lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng 

và Chủ tịch  ồ Chí Minh.  

5.  ề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 

phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền trực quan, triển lãm, thư viện, văn hóa, 

văn nghệ, thể thao, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng và triển khai các hình thức 

tuyên truyền, cổ động trực quan (băng rôn, panô, khẩu hiệu, giới thiệu sách 

báo…)… phục vụ nhân dân trong dịp kỷ niệm; chú ý tổ chức tốt các hoạt động 

thông tin, cổ động hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến. 

6.  ề nghị  ông an tỉnh, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và công 

an địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh,  an Tuyên 

giáo và các tổ chức chính trị- xã hội cùng cấp thực hiện cung cấp thông tin và tổ 

chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an 

nhân dân và 15 năm Ngày Ngày  ội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.   

7. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc 

khánh 2/9; 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) được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử  an Tuyên giáo Tỉnh ủy 

 ình Thuận, địa chỉ: btgtu.binhthuan.dcs.vn - mục Tài liệu tuyên truyền.  

Đề nghị các địa phương, đơn vị căn cứ nội dung hướng dẫn này, tham mưu 

cho cấp ủy, đơn vị triển khai thực hiện; đồng thời, báo cáo kết quả tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền về  an Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh 

ủy và  an Tuyên giáo Trung ương.   

 V.  KHẨU H  U TU    TRU Ề  

1. Nhiệt liệt chào mừng 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) ! 



 

 

 

2. Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt ! 

3. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ! 

4. Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám, đẩy mạnh các phong trào thi 

đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 

năm 2020! 

5. Nhiệt liệt chào mừng 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 - 19/5/2020)! 

6. Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, cán bộ, 

chiến sĩ Công an nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ! 

7. Công an nhân dân tỉnh Bình Thuận nguyện hết lòng, hết sức phụng sự Tổ 

quốc, phục vụ nhân dân! 

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

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

8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm ! 

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

 

Nơi nhận                                                                  
-  an Tuyên giáo Trung ương (Hà Nội và T79),                                        

 - Thường trực Tỉnh ủy,                                            B/cáo) 

- U ND tỉnh,                                                                 

- Công an tỉnh, 

- Sở Thông tin và Truyền thông, 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  

-  an Tuyên giáo ( an Tuyên huấn) các huyện, thị, 

 thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Mặt trận, đoàn thể tỉnh,                                      

-  áo  ình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,   

-  ội Nhà báo,  ội Văn học - Nghệ thuật tỉnh,                                                                                

- Lãnh đạo  an (M), 

- Phòng TT - TT (M),     

- Lưu  an Tuyên giáo Tỉnh ủy.  
 

K/T TRƯỞ       

P Ó TRƯỞNG  AN 

 

 

 

 

 

 guyễn  gọc Hòa 
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