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Kính gửi: - Thường trực các huyện, thị, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Sở Văn hóa - Thể thao,
- Sở Thông tin - Truyền thông,
- Báo Khánh Hòa,
- Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa,
- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
----Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về đẩy mạnh công
tác tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công
(19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018) và qua kiểm tra thực tế công tác tuyên
truyền trực quan tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:
1- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng, tuyên truyền miệng, nhất là tuyên truyền trực quan, vận động Nhân
dân treo cờ Tổ quốc vào dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018); rà soát, thay thế một số câu khẩu hiệu
không còn phù hợp, đảm bảo trang nghiêm, tác dụng tuyên truyền tốt, ưu
tiên những khu vực trung tâm, tuyến đường chính phục vụ nhiệm vụ tuyên
truyền chính trị.
2- Tổ chức sinh hoạt chính trị rộng rãi trong các tổ chức đảng, chính
quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm tuyên truyền sâu
rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về
tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những thành quả của Đảng và Nhân
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dân ta trong 73 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa. Qua đó, giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa
anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự
cường dân tộc; củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà
nước và chế độ. Đồng thời cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn
quân trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi
thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018.
- Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành
công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018) được đăng tải trên Trang Thông tin
điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (địa chỉ http://tuyengiaokhanhhoa.vn,
tại thư mục “Tài liệu tuyên truyền”).
3- Chú trọng nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng
xã hội trong các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác
những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh
đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự
nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Kịp thời tham mưu xử lý, kiên quyết đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của
các thế lực thù địch, phản động, cơ hội xuyên tạc, lôi kéo, kích động Nhân
dân tụ tập, tuần hành, gây rối chống phá Đảng và Nhà nước.
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