UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 1593/STTTT-TTBCXB
V/v tăng cường tuyên truyền
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tây Ninh, ngày 29 tháng 9 năm 2020

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 160-KH/TU, ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 133-HD/BTGTU ngày 04/3/2020 của Ban
Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền và trang trí khánh tiết
đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch số 641/KHUBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông tin, tuyên truyền
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2020.
Để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc những quan điểm, chủ
trương, định hướng lớn nêu tại Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI
(sau đây viết tắt là Đại hội XI Đảng bộ tỉnh) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng (sau đây viết tắt là Đại hội XIII của Đảng), từ đó tạo sự thống nhất
về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tiến tới
tổ chức thành công Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng và sớm đưa
nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị
các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền về
Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng bằng các hình thức khác nhau phù
hợp tình hình tại đơn vị.
Đồng thời, tạo banner “Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
lần thứ XI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng”, đường dẫn liên kết tới Cổng thông tin
điện tử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tại địa chỉ: http://www.tayninh.dcs.vn/.
Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- BTG Tỉnh uỷ (b/c);
- Lưu: VT, P.TTBCXB Nguyệt.
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