
  UBND TỈNH BÌNH THUẬN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        

       Số: 252 /SGTVT-VP 
V/v tuyên truyền kỷ niệm 100 năm 

Ngày sinh đồng chí Trung tướng 

Đồng Sỹ Nguyên 

           

     Bình Thuận, ngày 08 tháng 02 năm 2023 

 

                                              Kính gửi: 

      - Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

      - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; 

 

Sở Giao thông vận tải nhận được công văn số 137/STTTT-TTBCXB 

ngày 06/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền kỷ 

niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Giám đốc 

Sở yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc Sở triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, cụ thể như sau:  

1. Giao Văn phòng Sở đăng tải Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm 

Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023) 

trên Trang thông tin điện tử của Sở. 

2. Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sở đẩy mạnh tuyên truyền Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm 

Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023) tại 

các phòng, cơ quan, đơn vị bằng các hình thức phù hợp. 

3. Một số khẩu hiệu tuyên truyền: 

-  Đồng Sỹ Nguyên - Vị tướng của đường Trường Sơn huyền thoại!  

- Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo đức độ 

và tài năng!  

- Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh!  

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!  

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!  

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc Sở quan tâm, triển khai thực hiện tuyên truyền./. 

                 

    

 

 

 

  Nguyễn Quốc Nam 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Trang Thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, VP.Long. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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