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 V/v đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 72 năm  

    Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCNVN 

 

 

 

 

       Kính gửi: - Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, 

                       - Sở Thông tin - Truyền thông, 

                       - Sở Văn hóa - Thể thao, 

                       - Báo Khánh Hòa, 

                       - Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, 

                       - Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. 

                               --- 

 

Ngày 29/6/2017, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 29-

HD/BTGTU, về công tác tuyên truyền quý III năm 2017, từ nay đến đầu 

tháng 10/2017, đề nghị quan tâm tuyên truyền, kỷ niệm 72 năm Cách mạng 

tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017); Đại hội Hội Cựu 

chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Đại hội Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

1 - Đề nghị chỉ đạo công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền miệng…, vận động Nhân 

dân treo cờ Tổ quốc vào dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017), 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 - Đề nghị Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa 

tuyên truyền về công tác chuẩn bị và Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần 

thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

3- Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám thành 

công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 
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nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017) được đăng tải trên Trang Thông tin 

điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, truy cập theo địa chỉ 

http://tuyengiaokhanhhoa.vn, vào banner “Tài liệu tuyên truyền” để tải 

các tài liệu và tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp 

nhân dân. 

Trân trọng! 

 

 K/T TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận: PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Như trên, 

- Lưu TGTU, PTT. 

 (đã ký) 

 

 

  

 Trần Văn Thắng  
 


