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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 19 tháng 11 năm 2021

V/v gửi Đề cương tuyên truyền
kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước

Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,
- Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy,
- Các sở, ban ngành của tỉnh,
- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Đài PT-TH và Báo Bình Phước,
- Hội nhà Báo tỉnh,
- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh,
- Tạp chí văn nghệ Bình Phước,
- Các cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh,
- Các cơ quan báo chí hợp tác với tỉnh,
- Các hội đặc thù của tỉnh,
- Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh,
- Trường Chính trị tỉnh,
- Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy,
- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy,
- Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên và
các tầng lớp nhân dân về sự kiện kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước
(01/01/1997 - 01/01/2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và gửi các cơ quan,
đơn vị tài liệu: “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bình
Phước (01/01/1997 - 01/01/2022)”.
- Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền miệng, qua sinh hoạt chi bộ, sinh
hoạt đoàn thể; các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.
- Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 20/11/2021 đến hết tháng 01/2022, tập
trung cao điểm từ ngày 20/12/2021 đến ngày 10/01/2022.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực
hiện tốt yêu cầu trên.
(Gửi kèm Tài liệu tuyên truyền)
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo),
- Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Như kính gửi,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Đăng trên website của Ban,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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