
  

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 
BAN TUYÊN GIÁO - DÂN VẬN 

* 
Số 166 - CV/TGDVĐUK 

Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự 
kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Bình Thuận, ngày 24 tháng 12 năm 2018 

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

 

Thực hiện các Hướng dẫn số 68-HD/BTGTU, ngày 11/12/2018 về tuyên 

truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2014 và Hướng dẫn 

số 69-HD/BTGTU, ngày 18/12/2018 về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và 

sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban 

Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy đề nghị các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ 

quan, đơn vị thực hiện các nội dung tuyên truyền sau: 

1. Triển khai tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, 

các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, 

thiết thực, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định hiện hành theo Hướng dẫn 69-

HD/BTGTU, ngày 18/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (có gửi kèm theo).  

2. Tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại 

biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo 

Hướng dẫn 68-HD/BTGTU, ngày 11/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đề 

cương tuyên truyền (có gửi kèm theo) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp 

ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Các cấp ủy cơ sở quan tâm triển khai và chủ động làm tốt công tác nắm bắt, 

xử lý dư luận xã hội đối với các vấn đề bức xúc, các vấn đề có liên quan (nếu có); 

đồng thời báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo định kỳ hàng tháng của cơ sở./. 

Nơi nhận:                                                        
- Như trên, 
- Ban Tuyên giáo Tnrh ủy,     (qua mạng)   
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, TG - DV. (Th-2b)                                                               
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