
 

 

Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

- Sở Thông tin và Truyền thông, 

- Hội Nhà báo tỉnh, 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh, 

- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy 

 trực thuộc Tỉnh ủy. 

 

Để kịp thời phục vụ công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi các cơ 

quan, đơn vị, địa phương “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống 

lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022)” do Ban Chỉ đạo hoạt động kỷ 

niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an biên soạn  

- Đối tượng tuyên truyền: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ 

các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Hình thức tuyên truyền: 

+ Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, như: trên báo chí; 

Cổng thông tin điện tử và Trang thông tin điện tử, các trang fanpage của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương; trên hệ thống loa truyền thanh khu dân cư; thông tin lưu động, đặc 

biệt chú ý đến khu vực vùng sâu, biên giới, khu căn cứ cách mạng. 

+ Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền miệng qua sinh hoạt chi bộ, sinh 

hoạt ở các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.  

- Thời gian tuyên truyền: Tuyên truyền từ nay đến hết tháng 7/2022, tập trung 

cao điểm từ ngày 11/7 đến ngày 30/7/2022. 

- Khẩu hiệu tuyên truyền:  

+ Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân 

(20/7/1962-20/7/2022)! 

+ Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ! 

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC 

BAN TUYÊN GIÁO 
* 
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+ Cảnh sát Việt Nam tinh thông nghiệp vụ, làm chủ công nghệ, mưu trí, dũng 

cảm, vì Nhân dân phục vụ! 

+ Cảnh sát Việt Nam tiên phong đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học, công 

nghệ, vì Nhân dân phục vụ! 

+ Cảnh sát Việt Nam đoàn kết, thống nhất, kỷ luật nghiêm minh, vì nước, vì 

dân, quên thân phục vụ! 

+ Cảnh sát Việt Nam bản lĩnh, nhân văn, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, 

phục vụ Nhân dân! 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện và sử dụng tốt 

tài liệu tuyên truyền trên. 

(có tài liệu gửi kèm). 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi,   

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.                                                                                     
  

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Cường 
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