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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Khánh Hòa, ngày 02 tháng 10 năm 2020

Đề nghị tăng cường tuyên truyền trực quan
chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

Kính gửi: Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy
----Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 01/10/2020, Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy đi kiểm tra thực tế công tác tuyên truyền trực quan, chào mừng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (gọi tắt là
Đại hội) tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, nhìn
chung cấp ủy các địa phương đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác
tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội, tạo khí thế phấn khởi, vui tươi, thu
hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội.
Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, công tác tuyên truyền trực quan tại một số
địa phương vẫn còn hạn chế, như: Một số địa phương chưa tuyên truyền đậm nét
Đại hội, có địa phương vẫn sử dụng panô, phướn, băng rôn nội dung tuyên
truyền quá cũ (ví dụ: khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch
Hồ Chí Minh; chào mừng đại hội đảng bộ địa phương…), hay cờ quá cũ…
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành
ủy chỉ đạo kiểm tra, rà soát, cho tháo gỡ những câu khẩu hiệu có nội dung
tuyên truyền cũ, chỉ đạo tập trung tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bằng nhiều hình thức đa dạng, như
pano, cờ, phướn, hộp đèn, bảng điện tử… Tập trung tuyên truyền trên các trục
đường chính, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện,
doanh nghiệp, khu vực đông dân cư... Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân
dân treo cờ Tổ quốc trong thời gian diễn ra Đại hội, từ ngày 12 đến 14/10/2020
(theo Thông báo của UBND tỉnh). Đề nghị Thường trực Thành ủy Cam Ranh,
Huyện ủy Cam Lâm quan tâm chỉ đạo tổ chức tuyên truyền trực quan một số
cụm pano trên tuyến đường từ Sân bay Cam Ranh về Nha Trang (qua địa phận
địa phương mình).
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như trên,
- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy,
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
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