
 TỈNH ỦY KHÁNH HÒA           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   BAN TUYÊN GIÁO                 Khánh Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2021 

 * 
    Số 266-CV/BTGTU 
 Đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền  

kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam,  

                 thống nhất đất nước 

  
               Kính gửi: - Thường trực các huyện, thị, thành ủy, 

    đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

 - Các tổ chức 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 ủy, thị ủy, thành ủy,  

     đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 
      ----- 

 

Thời gian vừa qua, công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, 

của tỉnh, được cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ 

đạo và tổ chức thực hiện khá hiệu quả. Tuy nhiên, qua theo dõi, dịp kỷ niệm 46 

năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2021), một số địa 

phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mức công tác tuyên truyền về Ngày kỷ 

niệm; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa đậm nét; 

tuyên truyền trực quan còn mờ nhạt; tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Tổ 

quốc chưa thực hiện đầy đủ… 

Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975 - 30/4/2021) và kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 

(01/5/1886 - 01/5/2021), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, 

cơ quan, đơn vị quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình 

thức, như: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, Internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ngành, địa 

phương, cơ quan, đơn vị; sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội. 

2. Tuyên truyền cổ động trực quan (panô, áp phích, phướn, màn hình điện 

tử, bảng tin điện tử công cộng…). Đề nghị các địa phương, đơn vị tháo gỡ 
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những câu khẩu hiệu đã cũ, thay thế câu khẩu hiệu mới, tuyên truyền về dịp kỷ 

niệm này. 

3. Tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc (theo Thông báo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh).  

4. Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn ngành dọc và tổ chức tuyên 

truyền trực quan về Ngày kỷ niệm theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

5. Báo Khánh Hòa có xã luận chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày Giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và 135 năm 

Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021). Đài Phát thanh - Truyền hình 

Khánh Hòa phát sóng phim tư liệu về Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất 

đất nước (30/4/1975). 

6. Tài liệu tuyên truyền về Ngày kỷ niệm đã đăng tải trên Trang Thông tin 

điện tử của Ban, địa chỉ http://tuyengiaokhanhhoa.vn, mục Tài liệu tuyên truyền. 

7. Khẩu hiệu tuyên truyền 

Thực hiện theo Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU, ngày 01/02/2021 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử 

quan trọng năm 2021, đồng thời bổ sung 02 khẩu hiệu sau: 

- Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và 135 Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 

01/5/2021) 

- Tinh thần Ngày Quốc tế Lao động (01/5) bất diệt 

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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