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

    
 

Thực hiện Công văn số 476-CV/BTGTU, ngày 01/9/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên 

biển (23/10/1961 - 23/10/2021); Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối kính 

gửi đến cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm 

Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)” do Ban 

Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt 

Nam biên soạn để tuyên truyền, phổ biến trong sinh hoạt chi bộ bằng hình thức 

phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, đề nghị cấp 

ủy các chi, đảng bộ cơ sở đăng tải những thông tin tuyên truyền có liên quan trên 

cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, nhóm công khai trên mạng xã hội 

của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

 Qua công tác tuyên truyền khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo của 

Đảng trong việc quyết định mở tuyến đường chiến lược quan trọng trên biển, 

góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

của dân tộc; những chiến công và thành tích vẻ vang của Đường Hồ Chí Minh 

trên biển; khẳng định Đường Hồ Chí Minh trên biển là biểu tượng vinh quang, 

tự hào của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ 

quốc; tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ "Đoàn tàu 

không số"  (Đoàn 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 - Quân 

chủng Hải quân) và Nhân dân cả nước trong cuộc kháng chiến chống đế quốc 

Mỹ xâm lược. 

* Khẩu hiệu tuyên truyền: 

1. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển 

(23/10/1961 - 23/10/2021)! 

2. Đường Hồ Chí Minh trên biển - biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa 

anh hùng cách mạng! 
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3. Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc! 

4. Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc! 

5. Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam! 

6. Mài sắc ý chí, kiên cường bám biển! 

7. Đảo là nhà, biển cả là quê hương! 

8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

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

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

Các cấp ủy cơ sở quan tâm thực hiện và báo cáo kết quả về Đảng ủy Khối 

trong báo cáo định kỳ tháng 9, 10/2021./. 

 

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

 
 

TRƯỞNG BAN 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Kỷ Phượng Uyên 
 


		VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (ĐT: 080.45474)
	2021-09-09T10:04:30+0700
	VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
	Ban Tuyên giáo - Dân vận ĐU Khối Cơ quan và DN<BTGDV@DUK> đã ký lên văn bản này!




