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V/v gửi đề cương tuyên truyền

Kính gửi: - Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn,
- Hội Nhà báo tỉnh,
- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh,
- Các cơ quan báo chí của tỉnh,
- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy
trực thuộc Tỉnh ủy.
Để kịp thời phục vụ công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi các
cơ quan, đơn vị, địa phương hai tài liệu tuyên truyền:
1. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình
nguyện Việt Nam và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949-30/10/2019) do Ban
Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt
Nam biên soạn.
2. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến
binh Việt Nam (06/12/1989-06/12/2019) do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp
với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam biên soạn.
- Đối tượng tuyên truyền: Cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ
trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
- Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền miệng; tuyên truyền trên các phương
tiện thông tin đại chúng.
- Thời gian tuyên truyền: Tuyên truyền từ nay đến hết ngày 10/12/2019.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện và sử dụng tốt tài liệu tuyên
truyền trên.
(có tài liệu gửi kèm).
Trân trọng.
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