UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 729 /STTTT-TTBCXB

Bình Thuận, ngày 22 tháng 8 năm 2019

V/v tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Cách
mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận;
- Báo Bình Thuận;
- Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận - Hội Văn học Nghệ thuật;
- Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Văn xã huyện Phú Quý;
- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa và Thể thao
huyện Đức Linh;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh các huyện:
Tuy Phong, Tánh Linh;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện:
Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Phú Quý, Hàm Thuận Nam;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình: thị xã La Gi,
huyện Hàm Tân, thành phố Phan Thiết.
Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu sâu sắc hơn
về nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; những thành tựu to
lớn của nước ta và vai trò của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 74 năm xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa; những truyền thống cách mạng, những
giá trị lịch sử văn hóa, truyền thống của dân tộc... và triển khai Công văn số 2138CV/BTGTU ngày 13/8/2019 của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ
niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Sở Thông tin và Truyền
thông đề nghị:
1. Các cơ quan báo chí tỉnh và Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh
đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tăng cường đưa tin, bài viết có tính
giáo dục chính trị, tư tưởng sâu sắc về sự kiện và các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên
địa bàn toàn tỉnh.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin và cơ sở Truyền thanh - Truyền hình các
huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng
tại địa phương bằng các hình thức phong phú như: phát thanh lưu động, trên hệ
thống phát thanh các huyện, thị xã, thành phố và Trạm truyền thanh các xã, phường,

thị trấn về nội dung tuyên truyền Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc
khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Ban Tuyên giáo biên soạn.
3. Các sở, ngành và địa phương tạo các Slogan và cập nhật Đề cương tuyên
truyền trên trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương mình.
4. Gửi kèm Đề cương tuyên truyền và được đăng tải tại Trang thông tin điện
tử Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: http://stttt.binhthuan.gov.vn (Mục Hướng
dẫn tuyên truyền).
5. Khẩu hiệu tuyên truyền;
- Nhiệt liệt chào mừng 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/194519/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 2/9/2019)!
- Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt !
- Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa !
- Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám, đẩy mạnh các phong trào thi
đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm
2019!
- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh !
- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !
- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/cáo);
- Lãnh đạo Sở (qlvb);
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB. Yến.
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