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Bắc Kạn, ngày 27 tháng 3 năm 2020 

 

 

Kính gửi: - Thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức hội, đoàn thể tỉnh, 

- Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch,                                                                                   

- Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn, Hội Văn học- 

Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, 

- Cơ quan thường trú TTXVN, VP thường trú Báo Nhân dân tại 

Bắc Kạn, 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 126-HD/BTGTW, ngày 25/3/2020 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 

tháng 3 âm lịch), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị, Mặt trận 

tổ quốc, các tổ chức hội, đoàn thể của tỉnh; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, thông qua hoạt động tuyên truyền miệng, tuyên 

truyền trên facebook, zalo, youtube, fanpage… một số nội dung sau:   

1. Tuyên truyền truyền thống lịch sử thời đại Hùng Vương, Giỗ Tổ Hùng 

Vương, Lễ hội Đền Hùng tới  cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp 

nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là thế hệ trẻ.  

2. Tuyên truyền, giới thiệu các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất 

nước và con người Việt Nam được vụ đắp, hình thành từ thời đại Hùng Vương, 

trong đó có việc bảo tồn và phát huy các di sản, di tích thời đại Hùng Vương để qua 

đó cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp 

nhân dân thi đua trong lao động, sản xuất, học tập, công tác, góp phần xây dựng quê 

hương, đất nước ngày càng  giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh. 

3. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh tập thể và cá 

nhân có những công lao, đóng góp đối với việc xây dựng và phát huy khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai 

đoạn đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay. 
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4. Phản ánh không khí đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các 

hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các địa phương, đơn vị. 

(Gửi kèm đề cương tuyên truyền) 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn; Phòng công tác đảng 

và công tác chính trị) các huyện, thành ủy, đảng ủy 

trực thuộc Tỉnh ủy,  

- Phòng PA03 (Công an tỉnh), 

- Các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh,                                                                 
- Phòng TT-BC-XB, 

- Lưu VT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 K/T TRƯỞNG BAN 

 PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

                 Lưu Ngọc Trung 
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