
TỈNH ỦY BÌNH DƯƠNG                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
    BAN TUYÊN GIÁO                             Bình Dương, ngày 12 tháng 03 năm 2020    

                    * 

    Số 2080 - CV/BTGTU                                                                   
         V/v tuyên truyền, thông tin đối ngoại  

   thông điệp của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước 
          

 

Kính gửi:  - UB MTTQVN và các Đoàn thể Chính trị - Xã hội Tỉnh, 

                  - Các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

                  - Thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, 

                  - Các cơ quan Thông tấn báo chí của Tỉnh,    

                  - Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại các huyện, thị, thành phố. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                       

 Căn cứ Công văn số 1115-CV/BTGTW ngày 27 tháng 02 năm 2020 của 

Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai tuyên truyền, thông tin đối ngoại 

bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ 

niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đây là thông điệp có ý 

nghĩa quan trọng cả về đối nội và đối ngoại, nêu bật ý nghĩa trọng đại của sự kiện 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định những thành tựu to lớn của đất 

nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 90 năm qua. Việc tuyên truyền, thông 

tin đối ngoại bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 

nhằm thúc đẩy lan tỏa thông điệp nêu trên đến đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn 

viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân và bạn bè quốc tế; tiếp tục củng cố niềm tin 

về sự lãnh đạo của Đảng, phấn khởi về những thành tựu của đất nước; góp phần 

tạo đà cho đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII . 

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy gửi đến các địa phương, đơn vị toàn văn Bài phát biểu và 07 bản dịch (bằng các 

thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Lào, Khmer. File tài liệu 

được đăng tải trên Trang tin điện tử của Tỉnh ủy trên Internet), đề nghị các cơ quan, 

đơn vị nghiên cứu tổ chức đăng tải bài phát biểu bằng tiếng Việt và các bản dịch 

trên trang thông tin điện tử, ấn phẩm điện tử của đơn vị để phục vụ công tác tuyên 

truyền, thông tin đối ngoại. Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, các Đoàn thể 

Chính trị - Xã hội trong Tỉnh và Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy 

trực thuộc Tỉnh ủy nghiên cứu đưa vào nội dung tài liệu sinh hoạt chuyên đề cho 

cán bộ, đảng viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. 

 Đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị quan tâm phối hợp chỉ đạo thực hiện.  

Trân trọng! 

 Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- BTG các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy,       

- BLĐ BTGTU, 

-  Lưu (CM1, CM2-BTGTU).   

  K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

      Bùi Hữu Toàn 
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