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Số 75 - CV/TGDVĐUK 
Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm  

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 110 năm ngày 
Bác Hồ dạy học ở Phan Thiết 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

 Bình Thuận, ngày 12 tháng 5 năm 2020 

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

    
 

Thực hiện Hướng dẫn số 119-HD/BTGTU, ngày 05/5/2020 về tuyên truyền 
kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và 
110 năm ngày Bác Hồ dạy học ở Phan Thiết (1910 - 2020), Kế hoạch số 65-
KH/ĐUK, ngày 21/4/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức các hoạt 
động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 
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 triển khai tuyên 
truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp “Đề cương tuyên truyền kỷ 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5/1890 - 19/5/2020) và 110 năm ngày Bác Hồ dạy học ở Phan Thiết (1910 - 
2020)” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn (có gửi kèm theo) bằng các hình 
thức phù hợp; đồng thời triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối tại Kế hoạch số 65-KH/ĐUK, ngày 21/4/2020. 

* Khẩu hiệu tuyên truyền: 

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5/1890-19/5/2020)! 

2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ dạy học tại Phan 
Thiết (1910 - 2020)! 

3. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và 
kim chỉ nam cho hành động của Đảng! 

4. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta! 

5. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt 
xuất của Việt Nam! 

6. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước! 

7. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại! 

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

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 
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10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

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 tuyền về Đảng ủy 
Khối trong báo cáo định kỳ tháng 5 và tháng 6/2020. 

 

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

 
 

TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 

Phạm Thị Tố Loan 
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