
 TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 BAN TUYÊN GIÁO Khánh Hòa, ngày 15 tháng 4 năm 2021 

 * 
 Số 261-CV/BTGTU 

  Đề nghị tuyên truyền kỷ niệm 135 năm 

 Ngày Quốc tế Lao động 

 

 Kính gửi: - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 

 - Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 

 - Sở Văn hóa và Thể thao, 

 - Sở Thông tin và 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 04-HD/BTGTW, ngày 05/4/2021 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 292-

CV/TU, ngày 12/4/2021 về việc tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế 

Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên 

và công nhân, viên chức, người lao động về truyền thống lịch sử, tinh thần bất 

diệt của Ngày Quốc tế Lao động 01/5, quá trình xây dựng và trưởng thành của 

giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; qua đó khẳng định vị trí, vai 

trò, đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 135 Ngày Quốc tế Lao động do Ban Tuyên 

giáo Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn 

đã đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Ban, địa chỉ 

http://tuyengiaokhanhhoa.vn, mục Tài liệu tuyên truyền. Đề nghị các đồng chí 

khai thác tài liệu, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công nhân, 

viên chức, người lao động và nhân dân. 

Trân trọng ! 

Nơi nhận: K/T TRƯỞNG BAN 

- Như trên, PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Văn Phòng Tỉnh ủy (để biết), 

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

  

  

 Trần Văn Thắng  
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