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HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn
và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019
Theo nội dung Hướng dẫn số 69-HD/BTGTU ngày 18/12/2018 của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch
sử quan trọng trong năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn nội dung
tuyên truyền như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng chính trị, lịch sử truyền thống cách
mạng, lòng yêu nước, văn hóa của dân tộc Việt Nam và của tỉnh Bình Thuận,
nhằm bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại
đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống
nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, cổ vũ
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu,
nhiệm vụ năm 2019; góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội đảng bộ
các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đưa đất
nước ta tiếp tục phát triển bền vững.
3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức trang trọng, thiết thực,
hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, hình thức phù hợp bảo đảm đúng các quy định hiện
hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, các sự kiện
chính trị của đất nước và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của các ngành, đoàn thể, địa
phương, cơ quan, đơn vị; tạo được không khí phấn khởi trong xã hội và các tầng
lớp nhân dân trong tỉnh.
II. Nội dung và khẩu hiệu tuyên truyền: Đề nghị các đơn vị, địa phương
căn cứ Hướng dẫn số 69-HD/BTGTU ngày 18/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng
trong năm 2019 để triển khai thực hiện trong năm 2019.
Gửi kèm Hướng dẫn số 69-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đề
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cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của
Tổ quốc (17/2/1979 - 17/2/2019) hoặc có thể truy cập vào địa chỉ:
www.binhthuancpv.org.vn - Chuyên trang Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Mục Văn kiện tư
liệu để tải tài liệu hướng dẫn tuyên truyền.
III. Tổ chức thực hiện:
1. Các cơ quan Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận,
Tạp chí Văn nghệ (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh) căn cứ Hướng dẫn số 69HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Hướng dẫn của Sở Thông tin và
Truyền thông có kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử
quan trọng trong năm 2019.
2. Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh cập nhật và đưa tin phản
ánh các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm
2019 của Trung ương cũng như của tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
3. Phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình bám sát sự
chỉ đạo của Ban Tuyên giáo huyện, thị xã, thành phố và căn cứ vào hướng dẫn của
Sở Thông tin và Truyền thông để tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền kỷ
niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019.
4. Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành
phố triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử
quan trọng trong năm 2019 trên trang thông tin điện tử và bản tin bằng nhiều hình
thức phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương mình.
Nhận được văn bản này, đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị căn cứ chức
năng, nhiệm vụ có kế hoạch triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong năm
2019./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
(b/cáo)
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Đài PTTH Bình Thuận;
- Báo Bình Thuận;
- Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh; Người ký: Sở Thông tin và
Truyền thông tỉnh Bình Thuận
Email: stttt@binhthuan.gov.vn
- Tạp chí Văn nghệ - Hội VHNT tỉnh;
Cơ quan: Ủy ban Nhân dân
tỉnh Bình Thuận
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
Thời gian ký: 15.01.2019
16:04:10 +07:00
- Phòng VHTT, Đài TTTH các huyện, thị xã, t.phố;
- Lãnh đạo Sở (qlvb);
- Lưu: VT, TTBCXB, Yến.

2

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Dương Tự
Email:
tud@stttt.binhthuan.go
v.vn
Cơ quan: Sở Thông tin
và Truyền thông, Tỉnh
Bình Thuận
Thời gian ký:
11.01.2019 16:03:18
+07:00

Dương Tự

