ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
*
Số 414 - CV/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hòa Bình, ngày 18 tháng 02 năm 2022

V/v thông tin đối ngoại về thông điệp
của đồng chí Tổng Bí thư

Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc.
-----

Ngày 24/11/2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát
biểu quan trọng “Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” tại Hội nghị Văn hóa toàn
quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng. Bài phát biểu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gửi đi thông điệp cả về đối nội
và đối ngoại, khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhằm thúc đẩy lan tỏa thông điệp nêu trên phục vụ công tác thông tin đối
ngoại, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động của
cán bộ, đảng viên tạo thành mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục
vụ Nhân dân cũng như thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh
phúc; Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phối hợp với Bộ
Ngoại giao dịch Bài phát biểu sang 07 ngoại ngữ, gồm: tiếng Anh, Pháp, Tây Ban
Nha, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Do vậy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở trực
thuộc triển khai tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để
cán bộ, đảng viên và người lao động được biết về nội dung thông điệp của đồng
chí Tổng Bí thư trong công tác thông tin đối ngoại của Đảng (Có mã QR đường
link các bản dịch gửi kèm theo)./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi,
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy (báo cáo),
- Các Đ/c UVBTV Đảng ủy Khối,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc
của Đảng ủy và các đoàn thể Khối,
- Đăng tải trên Wesbite của Đảng ủy Khối,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.
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