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 Kính gửi:  - Các chi, đảng bộ trực thuộc huyện, 

          - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, 

         - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, 

         - Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện. 

      
 

Thực hiện Công văn số 784-CV/BDVTU, ngày 21/8/2020 của Ban Dân vận 

Tỉnh ủy về việc triển khai đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống 

công tác Dân vận của Đảng. Huyện ủy Lộc Bình đề nghị: 

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc huyện tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 90 năm 

Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020) phù hợp 

với cơ quan, đơn vị. 

2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, phối hợp chỉ đạo, triển khai các 

hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các đoàn viên, hội viên, vận động 

các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tích 

cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước hướng về hoạt động kỷ niệm. 

3. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và 

Truyền thông huyện phối hợp tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công 

tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020) bảo đảm kịp thời, đúng định hướng 

chính trị, tư tưởng. 

Trên cơ sở đề cương tuyên truyền các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai công 

tác tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

(Gửi kèm Đề cương của Ban Dân vận Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm 

Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15/10/1930 - 15/10/2020). 

Nơi nhận: 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (B/c),   

- Thường trực Huyện ủy,     

- Như kính gửi, 

- Ban Dân vận HU, 

- Lưu VT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 
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