
 

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

 

Số: 1499 /MTTQ-BTT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bình Thuận, ngày 31 tháng 8 năm 2021 

V/v phối hợp tuyên truyền về Đại hội 

Hội Cựu chiến binh các cấp 

 (nhiệm kỳ 2022 - 2027). 

 

  

                                  Kính gửi: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam                                 

                                                          các huyện, thị xã, thành phố.            

                                                     

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 17/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về “Lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội Đại biểu Hội 

Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Công văn số 

442-CV/BTGTU, ngày 04/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Chỉ đạo 

triển khai tuyên truyền Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, 

nhiệm kỳ 2022 - 2027”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối 

hợp triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp sử dụng hình thức tuyên 

truyền phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và công tác phòng chống 

dịch Covid-19 tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp 

trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần 

thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước đối với cựu chiến binh, nhất là Nghị quyết số 09-

NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn cách mạng 

mới”; Kết luận số 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ 

thị số 49-CT/TU, ngày 26/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về 

“Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác Cựu 

chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”; Công văn 189-CV/TU, 

ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội 

dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các 

cấp” và Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 17/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

“Lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu 

chiến binh tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027”; những kết quả, 

thành tích công tác đã đạt được của hội cựu chiến binh các cấp trong nhiệm kỳ 

VI; tuyên truyền các phong trào, hoạt động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu 

Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc 
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Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

2. Phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp triển khai thực hiện các hoạt 

động thi đua chào mừng Đại hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027 

gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh” và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. 

3. Tuyên truyền, giới thiệu các mô hình, điển hình tiên tiến của cựu chiến 

binh trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền, đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; gương 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... 

4. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời 

kiến nghị đến Đảng, Nhà nước giải quyết những vấn đề bức xúc, tâm tư nguyện 

vọng chính đáng, những kiến nghị của các cấp Hội và hội viên Cựu chiến binh. 

5. Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị trong thời 

gian diễn ra Đại hội Cựu chiến binh các cấp với các nội dung: 

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh 

Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027! 

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình 

Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027! 

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại 

biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027! 

- Các cấp Hội và hội viên Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận quyết tâm thực 

hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận 

lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027! 

Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, 

thành phố phối hợp triển khai thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả lồng ghép vào 

báo cáo kết quả tuyên truyền 6 tháng, 01 năm gửi về Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh (hoặc địa chỉ gmail:trucmattran@gmail.com) để tổng hợp 

báo cáo chung./. 

 

Nơi nhận:                                                 
- Như kính gửi; 

- Ủy ban Trung ương MTTQVN; 

- Ban Tuyên giáo MTTW; 

- Ban Công tác Phía Nam MTTW; 

- Thường trực Tỉnh ủy 

- Ban Tuyên giáo, Dân vận Tỉnh ủy; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- BTT MTTQ tỉnh; 

- Lưu VT, Ban PT/MT. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Thị Vi Vân 
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