
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG 

BAN TUYÊN GIÁO 
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Số  9211 - CV/BTGTW 
V/v gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 

 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 
  

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

 Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2020 

 
 

 

  Kính gửi: - Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực                      

thuộc Trung ƣơng, 

- Các ban Đảng Trung ƣơng, 

- Các Văn phòng: Trung ƣơng Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nƣớc, 

Chính phủ, 

- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung 

ƣơng, Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính 

trị - xã hộ; Các cơ quan báo, đài Trung ƣơng, 
 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thƣ tại Công văn số 12380-CV/VPTW, 

ngày 19/6/2020 của Văn phòng Trung ƣơng Đảng về việc tổ chức kỷ niệm 75 năm 

Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt 

Nam; Ban Tuyên giáo Trung ƣơng biên soạn Tài liệu tuyên truyền những thành tựu 

nổi bật 75 năm nƣớc Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020). 

Đề nghị các đồng chí triển khai tuyên truyền trƣớc, trong và sau dịp kỷ niệm 

75 năm Ngày Quốc khánh nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên các 

phƣơng tiện thông tin đại chúng và phổ biến rộng rãi trong Đảng và các tầng lớp 

nhân dân. 

Trân trọng! 

(Đề nghị các đồng chí sử dụng Tài liệu tuyên truyền kèm theo Công văn này 

thay thế Tài liệu gửi kèm theo Công văn số 9188-CV/BTGTW, ngày 14/8/2020) 

 K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

(Đã ký) 

Lê Mạnh Hùng 

……………………………………………………………………………………… 
 

 TỈNH ỦY HÀ TĨNH                                              

 BAN TUYÊN GIÁO 

                 * 

 Số 2066 - BS/BTGTU 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Ban (để b/c), 

- Các Ban Đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, 

- Thƣờng trực và BTG các huyện, thành, thị uỷ,  

đảng uỷ trực thuộc, 

- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT - TH tỉnh, các tạp chí trong tỉnh, 

- Hội Nhà báo, Hội LH Văn học Nghệ thuật tỉnh, 

- Lƣu VT/TU. 

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 8 năm 2020 

Sao y bản chính 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Lê Văn Khánh 
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