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/STTTT-TTBCXB

V/v tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch
sử quan trọng trong năm 2020

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
Thực hiện Hướng dẫn số 94-HD/BTGTU ngày 21/01/2020 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng
trong năm 2020,
Nhằm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và tạo
được không khí phấn khởi trong Nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả các
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của
Đảng, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các
huyện, thị xã, thành phố căn cứ Hướng dẫn số 94-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy tăng cường tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn, các sự kiện trọng đại
của đất nước trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các đơn vị.
Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện.
(Gửi kèm Hướng dẫn số 94-HD/BTGTU).
Trân trọng./.
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