
   TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
  BAN TUYÊN GIÁO Khánh Hòa, ngày 13 tháng 7 năm 2020 

 * 

 Số 2295-CV/BTGTU 

          Đề nghị tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm  

              Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo 

                        (01/8/1930 - 01/8/2020) 

 

               Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,  

- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, 

- 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 Hướng dẫn số 139-HD/BTGTW, ngày 01/7/2020 của Ban 

Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống 

ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020); Công văn số 3627-CV/TU, ngày 

17/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền, kỷ niệm ngày truyền 

thống các ban Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống 

ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020), như sau: 

- Tổ chức sinh hoạt chính trị nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang 

90 năm qua của ngành Tuyên giáo, trong tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc 

biệt là trong sự nghiệp đổi mới. 

- Tổ chức gặp mặt kỷ niệm tri ân cán bộ tuyên giáo ở địa phương, đơn vị 

mình theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3627-

CV/TU, ngày 17/4/2020; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao chào 

mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; động 

viên, khuyến khích cán bộ, công chức tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu 90 

năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo trên mạng VCNET; Giải cầu lông 

chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, 

do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, theo Kế hoạch số 44-KH/BTGTU, ngày 

06/7/2020. 

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống 

thông tin cơ sở, Intenet, mạng xã hội, tuyên truyền miệng, trực quan... theo 

Hướng dẫn số 68-HD/BTGTU, ngày 04/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về 
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tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm năm 2020. Trong đó, Báo 

Khánh Hòa có bài xã luận chào mừng ngày kỷ niệm; Đài Phát thanh - 

Truyền hình Khánh Hòa có tin, bài, phóng sự về thành tựu của ngành Tuyên 

giáo Khánh Hòa. 

- Về Tài liệu tuyên truyền: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử của Ban, Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền 

thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020), mục:“Tài liệu tuyên truyền”. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 

Trân trọng! 

Nơi nhận:  K/T TRƯỞNG BAN 

- Như trên, PHÓ TRƯỞNG BAN 
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

                                                                                               

 

 

 

 

 Trần Văn Thắng    
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