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Số 10- CV/TGDVĐUK 
Gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm  

Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam  
và Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập 

 Hội Nông dân Việt Nam 
 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

  
 Bình Thuận, ngày 28 tháng 8 năm 2020 

       

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

Thực hiện Công văn số 2753-CV/BTGTU, ngày 25/8/2020 về gửi Đề cương 

tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và Công văn số 

2756-CV/BTGTU, ngày 27/8/2020 về gửi tài liệu tuyên truyền Ngày Quốc khánh 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 một số nội dung 

tuyên truyền sau: 

 1. Triển khai tuyên truyền, phổ biến “Tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi 

bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)” do Ban 

Tuyên giáo Trung ương biên soạn (có gửi kèm theo) vào trong và sau dịp kỷ niệm 75 

năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên, hội viên, người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

2. Tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 

hội viên, người lao động về “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 

Hội Nông dân Việt Nam” do Hội Nông dân Việt Nam biên soạn (có gửi kèm theo) 

nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 

14/10/2020). 

Các cấp ủy cơ sở quan tâm triển khai, đồng thời thực hiện công tác nắm bắt 

dư luận xã hội tại cơ sở; báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về Đảng ủy Khối 

trong báo cáo định kỳ tháng 9, 10/2020 của cơ sở./. 
 

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