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* 

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
 

   Bình Thuận, ngày 13 tháng 02 năm 2020 

              Số  55 - CV/TGDVĐUK  
                khẩu hiệu tuyên truyền đại hội  
 

                            

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

 Căn cứ Kế hoạch số 26-KH/ĐUK, ngày 26/9/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối về tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ 
quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy 
Khối cung cấp một số khẩu hiệu tuyên truyền đại hội để các chi, đảng bộ tham khảo 
như sau: 

 1. Khẩu hiệu ngoài hội trường 

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Chi (Đảng bộ)……lần thứ ….., nhiệm kỳ 2020-
2025! 

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ…… lần thứ ….., nhiệm kỳ 
2020-2025! 

- Nhiệt liệt chào mừng Đại biểu về tham dự Đại hội Chi bộ (Đảng bộ)…… lần 
thứ ….., nhiệm kỳ 2020-2025!  

 2. Khẩu hiệu hành động trong hội trường 

- Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ 
(Đảng bộ) lần thứ ….., nhiệm kỳ 2020-2025! 

- Sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực bầu vào BCH 
Chi bộ (Đảng bộ) lần thứ ….., nhiệm kỳ 2020-2025! 

- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại! 

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

- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam muôn năm! 

- Chi (Đảng bộ) ……quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh! 

Nơi nhận:                                                                           TRƯỞNG BAN                               
- Như trên,                                                                                                           
- Thường trực Đảng ủy Khối, 
- Lưu VP, TGDV. 
 
 
                                                                                        Phạm Thị Tố Loan 
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