
TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   BAN TUYÊN GIÁO Nha Trang, ngày 19 tháng 10 năm 2017 

                    * 

      Số 911-CV/TGTU 

             V/v tuyên truyền APEC Việt Nam 2017 

 

 

 Kính gửi: - Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể  

                          chính trị - xã hội của tỉnh, 

  - Các sở: Ngoại vụ, Văn hóa - Thể thao, Du lịch, 

                          Thông tin - Truyền thông, 

  - Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, 

                        - Báo Khánh Hòa,  

  - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, 

  - Trung tâm Văn hóa tỉnh, 

  - Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy 

    và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

              --- 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 39-HD/BTGTW, ngày 25/8/2017 của Ban 

Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền APEC Việt Nam 2017, để tuyên 

truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Diễn 

đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2017 (APEC 2017), Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị, Báo Khánh Hòa, Đài Phát 

thanh - Truyền hình Khánh Hòa, đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền 

một số nội dung sau: 

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về diễn 

đàn APEC nói chung và các hoạt động Năm APEC Việt Nam 2017 nói 

riêng, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của diễn đàn APEC và vị thế của 

Việt Nam với tư cách là thành viên của APEC; thành tựu hợp tác, liên kết 

của APEC trong gần 30 năm hình thành và phát triển; Việt Nam tham gia 

APEC, đăng cai APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; các chuyến 

thăm song phương và hoạt động bên lề Hội nghị APEC 2017, tiềm năng, thế 

mạnh của tỉnh... giúp tổ chức, cá nhân, nhất là doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội, 

mở rộng quan hệ, hợp tác đầu tư và xúc tiến thương mại tại tỉnh, góp phần 

thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của tỉnh 

về hội nhập quốc tế. 
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- Kịp thời đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, 

xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước, về đối ngoại, 

về APEC 2017 và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta. 

* Khẩu hiệu tuyên truyền: 

- Chào mừng Năm APEC Việt Nam 2017 

- Chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 

- Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương 

lai chung 

Đề cương tuyên truyền “Năm APEC Việt Nam 2017” do Ban Tuyên 

giáo Trung ương biên soạn được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (theo địa chỉ http://tuyengiaokhanhhoa.vn, tại thư 

mục “Tài liệu tuyên truyền”). 

               

          K/T TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận:             PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Như trên, 

- Ban Tuyên giáo Trung ương, T26 (báo cáo), 

- Lưu TGTU, PTT.                                                                                   (đã ký)   

 

 

  

              Trần Văn Thắng 

 

 


