
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:            /STTTT-TTBCXB 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Thuận, ngày           tháng  7  năm  2022 

V/v gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 

110 nam Ngày sinh đồng chí Võ Chí 

Công (07/8/1912 - 07/8/2022) 

 

 

     Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Phòng Văn xã huyện Phú Quý; 

 - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa và Thể thao 

        huyện Đức Linh; 

  - Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình 

các huyện: Tuy Phong, Tánh Linh; 

  - Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện: Hàm 

Tân, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Phú Quý, Hàm Thuận Nam và thị xã Lagi; 

  - Đài Truyền thanh thành phố Phan Thiết. 

 

 Theo Hướng dẫn số 51-HD/BTGTU ngày 18/7/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ 

tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022), Sở Thông tin 

và Truyền thông đề nghị:  

1. Các Phòng VHTT, Phòng Văn xã Phú Quý, Trung Tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã (tên gọi chung các Trung tâm) và Đài 

Truyền thanh thành phố Phan Thiết triển khai tuyên truyền thông trên hệ 

thống thông tin cơ sở bằng các hình thức phù hợp, sử dụng Đề cương tuyên 

truyền để phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân.   

2. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã trong tỉnh tuyên 

truyền Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch 

Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022) lên các Trang 

thông tin điện tử và các trang, nhóm, mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương mình.  

3. Sở Thông tin và Truyền thông gửi kèm Đề cương tuyên truyền kỷ 

niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công 

(07/8/1912 - 07/8/2022) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và một số 

khẩu hiệu tuyên truyền như sau:  



- Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công 

(07/8/1912 - 07/8/2022)!  

- Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà 

nước, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!  

- Đồng chí Võ Chí Công - Người chiến sĩ cách mạng kiên cường, suốt 

đời phấn đấu cho độc lập, tự do dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân! 

-  Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!  

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!  

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

Nhận được công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị và các địa 

phương đẩy mạnh công tác truyền thông./ 

 

Nơi nhận:           KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;          PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu: VT, TTBCXB, Yến. 

 

 

 

 

 

                            Dương Tự  
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