TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI
*
Số 521-CV/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 7 năm 2021

Thông tin tuyên truyền Bài phát biểu
của đồng chí Tổng Bí thư

Kính gửi: - Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh,
- Sở Ngoại vụ,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Báo Quảng Ngãi,
- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh
- Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh,
Thực hiện Công văn số 1251-CV/TTĐN ngày 30/6/2021 của Ban Chỉ
đạo Thông tin đối ngoại về thông tin tuyên truyền bài phát biểu của đồng chí
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05
năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai
Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ
thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”, Thường trực Tỉnh ủy gửi đến các cơ quan, đơn vị toàn
văn Bài phát biểu “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không
ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí
Minh” và các bản dịch sang 03 ngoại ngữ, gồm Tiếng Anh, Pháp, Trung
Quốc (có các bài phát biểu kèm theo) để triển khai, phổ biến bằng hình thức
phù hợp đối với cơ quan, địa phương mình, nhằm thúc đẩy lan tỏa thông điệp
của bài phát biểu, cũng như những giá trị tư tưởng nhân văn, mang tính phổ
quát của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối nội,
đối ngoại.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- C, PCVP Tỉnh ủy,
- Phòng Tổng hợp,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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