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 Bình Thuận, ngày 05  tháng 11 năm 2020 

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

    

Thực hiện Hướng dẫn số 01- HD/BTGTU, ngày 26/10/2020 của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy và chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghệp 

tỉnh về tuyên truyền kỷ niệm 90  Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt 
Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020 ); 
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 thực hiện các nội dung 
tuyên truyền sau: 

1. 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 niệm 90 năm Ngày thành 
lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp biên soạn (có gửi đề cương kèm theo). Thông 
qua công tác tuyên truyền giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn 
vị, lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức rõ vị trí, vai trò 

và đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc đại diện, bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản 

biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần củng 
cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, 
của các cấp, các ngành, đoàn thể xây dựng tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói 

chung, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận ngày càng vững mạnh nói riêng. 

2. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp tích cực tham gia vào các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc do 

địa phương tổ chức.  

 

 



* Khẩu hiệu tuyên truyền: 

        - Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất 
Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -  
18/11/2020) ! 

-  Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết! 

Thành công, thành công, đại thành công! 

-  Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nắm bắt thời cơ, vượt 
qua thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh” ! 

-  Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

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

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

Các cấp ủy cơ sở quan tâm triển khai và báo cáo kết quả công tác tuyên tuyền 
về Đảng ủy Khối trong báo cáo định kỳ tháng 11, 12/2020 của cơ sở./. 

 

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

 
 

  TRƯỞNG BAN 
 

 
 
 
 
             Kỷ Phượng Uyên 
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