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Gửi khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết  

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

                    Kính gửi: - Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh,
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh,
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; căn cứ Công văn số 
2743-CV/BTGTW, ngày 08/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Khẩu 
hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; nhằm 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan về Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy đề nghị: 

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; các đảng đoàn, ban cán 
sự đảng tỉnh; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch chỉ đạo rà soát, thay thế những khẩu hiệu cũ không còn phù 
hợp, bổ sung khẩu hiệu mới để làm tốt công tác tuyên truyền trong Đảng và 
Nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi kèm Công văn này “Một số khẩu hiệu tuyên 
truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại  
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII” và đăng tải trên Trang Thông tin điện 
tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại địa chỉ: http://tuyengiaolangson.vn. Đề nghị 
các cơ quan, đơn vị khai thác tài liệu để tuyên truyền. 
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