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         Chỉ đạo triển khai tuyên truyền về 
        Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp 
                (nhiệm kỳ 2022 - 2027) 
 

 
Kính gửi: - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 
                 - Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối. 
 

Ngày 04/8/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 601-

CV/ĐUK về “Chỉ đạo đại hội Hội Cựu chiến binh”; theo đó thời gian tổ chức Đại 

hội cựu chiến binh cấp cơ sở bắt đầu từ quý I/2022, hoàn thành trước ngày 

31/5/2022; Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Khối được tổ chức trong khoảng 

thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 7/2022.  

Căn cứ Công văn số 463-CV/BTGTU, ngày 25/8/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về “Chỉ đạo triển khai tuyên truyền về Đại hội Hội Cựu chiến binh các 

cấp (nhiệm kỳ 2022 - 2027)”; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị: 

1. Ban Tuyên giáo - Dân vận phối hợp với Hội Cựu chiến binh Khối triển 

khai các hoạt động tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế trong điều kiện 

phòng, chống dịch Covid-19 về kết quả, thành tích công tác đã đạt được của Hội 

Cựu chiến binh Khối trong nhiệm kỳ qua; tuyên truyền các phong trào, hoạt động 

thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận lần thứ 

VII và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm 

kỳ 2022 - 2027. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, 

đề xuất giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của hội viên liên quan đến công 

tác Hội và công tác nhân sự đại hội; giới thiệu và nhân rộng mô hình, điển hình 

tiên tiến của cựu chiến binh trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tham gia xây dựng 

Đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các 

tệ nạn xã hội; gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh… 

2. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chỉ đạo Hội Cựu chiến binh cơ sở căn cứ 

những nội dung trên để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phù hợp với đặc 

điểm tình hình ở cơ sở.  

3. Hội Cựu chiến binh Khối chủ động, kịp thời cung cấp các thông tin, tài 
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liệu về Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh, Đại hội đại biểu toàn quốc 

Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và các mô hình, 

điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của tập thể, cá nhân cựu chiến binh 

trên các lĩnh vực đời sống xã hội, gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh để phục vụ công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. 

4. Khẩu hiệu tuyên truyền 

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt 

Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027! 

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận 

lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027! 

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2027! 

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại 

biểu Hội cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027! 

 - Các cấp Hội và hội viên Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận quyết tâm thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận 

lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027! 

Ngoài các khẩu hiệu tuyên truyền trên, đề nghị Ban Thường vụ Hội Cựu 

chiến binh Khối cung cấp thêm cho các cơ sở Hội nội dung các khẩu hiệu phù hợp 

với phương châm hành động của Hội Cựu chiến binh để phục vụ công tác tuyên 

truyền trước, trong và sau Đại hội./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy Khối, 
- Các ban Đảng ủy Khối, Đoàn Khối,                                         
- Lưu VP, TGDV. 
 
 
 
 

                 T/M BAN THƯỜNG VỤ 
            PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

                     Phạm Thị Tố Loan 
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