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Thực hiện Công văn số 2920-CV/BTGTU, ngày 07/10/2020 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về “Đề nghị tuyên truyền trực quan Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIV”; theo đó Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16/10/2020, tại Trung tâm 

hội nghị tỉnh – Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết.  

Ban Thường vụ 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 tiếp tục đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền theo Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK, ngày 27/11/2019 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng (có gửi kèm theo). Đồng thời quan tâm tăng cường 

tuyên truyền cổ động trực quan bằng các hình thức phù hợp như: panô, cờ, phướn, 

băng rôn, khẩu hiệu, bảng điện tử… đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm tại trụ 

sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; rà soát, tháo gỡ, thay thế những panô, băng rôn đã 

sử dụng tuyên truyền cho nội dung khác không còn phù hợp; cờ, phướn, panô cũ, 

rách… gây phản cảm (nếu có); tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, quần 

chúng treo cờ Tổ quốc tại nơi cư trú trong thời gian diễn ra Đại hội, tạo khí thế phấn 

khởi, vui tươi, hướng về Đại hội, góp phần để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình 

Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp./. 

 

Nơi nhận:                                                        
- Như trên,                        
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c), 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, TGDV.                                                           

 
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ  
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