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Số 13 - CV/ĐUK 
V/v Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm  

Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 6 tháng 8 năm 2020 

  Kính gửi:  Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. 

Thực hiện Hướng dẫn số 168-HD/BTGTU ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng 

tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các 

tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Lựa chọn các hình thức tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám 

thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945-02/9/2020) phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp đảm bảo thiết thực, hiệu quả đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 

diễn biến phức tạp, khó lường.  

2. Tổ chức các hoạt động như gặp mặt, tọa đàm, giao lưu với nhân chứng lịch sử, 

người có công với Đảng, Nhà nước và cách mạng, thăm hỏi tặng quà, các hoạt động “đền 

ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” (các hoạt động tổ chức ở phạm vi hẹp không quá 30 

người và phải bảo đảm các biện pháp an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19). 

3. Tuyên truyền kỷ niệm gắn với đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, 

thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra; tích cực hưởng ứng 

tham gia phong trào “đảng viên tình nguyện”; thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo 

đức phong cách Hồ Chí Minh, nhận diện các mô hình, điển hình của các tập thể, cá nhân 

tiêu biểu gắn với công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời. 

4. Công văn gửi kèm Đề cương, khẩu hiệu tuyên truyền được đăng trên trang Website 

của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh, tại địa chỉ:  

www.khoicqdn.baria-vungtau.gov.vn, mục Văn bản. 

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đề nghị các Cấp ủy cơ sở nghiêm túc triển khai thực 

hiện và báo cáo kết quả về Đảng ủy Khối (lồng ghép trong báo cáo định kỳ công tác tháng 

8,9/2020) trước ngày 10/9/2020 để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Nơi nhận: 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Như kính gửi (thực hiện),  

- Ban TG-DV-TH, 

- Lưu Đảng ủy Khối. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

Phạm Thành Chung 
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