
ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP  

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

Số 06-CV/BTG 

     “V/v gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm  

     80 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/01/1941-28/01/2021);  

         Tuyên truyền các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam;  

      91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” 

 
 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Bình Phước, ngày 28 tháng 01 năm 2021 

                        

                        Kính gửi: - Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở 

    - Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên Khối  

 

Thực hiện Công văn số 99-CV/BTGTU, ngày 19/01/2021, Công văn số 

107-CV/BTGTU ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi tài 

liệu tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/01/1941-

28/01/2021); tuyên truyền các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam và 91 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021). 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp gửi cấp ủy các 

chi đảng bộ cơ sở, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên Khối một số tài liệu 

tuyên truyền sau: 

1. Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước 

(28/01/1941-28/01/2021) 

2. Tài liệu tuyên truyền các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam  

3. Tài liệu tuyên truyền 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930-03/02/2021). 

Đề nghị các đồng chí tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công 

nhân viên chức, người lao động; đoàn viên, hội viên trong Khối. 

- Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền miệng trong sinh hoạt chi bộ, cơ 

quan, đoàn thể, doanh nghiệp; tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… 

- Thời gian tuyên truyền: từ nay đến hết ngày 15/02/2021. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu Ban TG Đảng uỷ. 

KT TRƯỞNG BAN 

 PHÓ TRƯỞNG BAN 
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