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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ
về việc tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm
Chiến thắng Điện Biên phủ (07/5/1954 – 07/5/2014)
----Ngày 08/4/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc
họp để bàn việc tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện
Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014). Dự họp có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Thế
Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại
diện lãnh đạo: Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh,
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên, Sở Tài chính, Sở Văn hóa - Thể
thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Đài Phát thanh truyền
hình tỉnh, Báo Bình Thuận, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy. Sau
khi nghe đại diện lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia
của các thành viên dự họp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận:
1. Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014) là
một trong những ngày lễ lớn trong 2 năm 2014 và 2015. Việc tổ chức các hoạt
động kỷ niệm nhằm thể hiện lòng tri ân đối với những cán bộ, chiến sĩ và gia đình
cán bộ, chiến sĩ tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ; thông qua đó, giáo dục các
tầng lớp nhân dân nêu cao lòng tự hào dân tộc, tự hào về sự lãnh đạo tài tình của
Đảng ta. Từ đó, tiếp tục động viên nhân dân, trước hết là thế hệ trẻ tiếp nối truyền
thống của cha anh, ra sức thi đua yêu nước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra.
2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ gồm:
2.1- Ở tỉnh:
- Tổ chức gặp mặt và tặng quà cho các chiến sĩ và cựu thanh niên xung
phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ vào lúc 15 giờ 30 phút,
ngày 05/5/2014.
- Tổ chức giao lưu giữa lãnh đạo tỉnh và thế hệ trẻ với các chiến sĩ và cựu
thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ vào lúc 19 giờ, ngày
05/5/2014.
2.2- Đối với các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức gặp mặt, động viên,
tặng quà cho các gia đình chính sách (bao gồm cả cựu chiến binh và cựu thanh
niên xung phong) tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và kháng chiến chống
thực dân Pháp.
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2.3- UBND tỉnh:
- Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm đầy đủ danh sách tất
cả các đối tượng theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số
7265-CV/VPTW, ngày 20/02/2014 của Văn phòng Trung ương Đảng và Công
văn số 1903/VPCP-KGVX, ngày 21/3/2014 của Văn phòng Chính phủ để triển
khai thực hiện việc tổ chức gặp mặt, thăm và tặng quà.
- Chỉ đạo tổ chức tốt buổi gặp mặt và giao lưu vào chiều ngày 05/5/2014.
2.4- Hội Cựu Chiến binh tỉnh:
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu Thanh niên
xung phong tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo
Bình Thuận, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh và các
cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh kế hoạch, chương trình cụ thể để tổ
chức buổi gặp mặt và giao lưu vào ngày 05/5/2014; phối hợp với Tỉnh đoàn
Thanh niên, Báo Bình Thuận và các cơ quan chức năng tổ chức tốt buổi giao lưu
vào tối ngày 05/5/2014 bảo đảm yêu cầu đề ra.
- Cung cấp danh sách các chiến sĩ tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ
hiện còn sống nhưng không có điều kiện về tham dự họp mặt và giao lưu do tỉnh
tổ chức, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) để tổ chức thăm
hỏi, động viên và tặng quà.
- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu Thanh niên xung phong
tỉnh, Sở lao động - Thương binh và xã hội và Tỉnh đoàn Thanh niên chủ động
chỉ đạo cấp dưới nắm chắc danh sách đối tượng.
2.5- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền nhân kỷ
niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
2.6- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Báo Bình Thuận theo chức năng,
nhiệm vụ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm 60 năm Chiến
thắng Điện Biên Phủ.
Căn cứ kết luận này, đề nghị UBND tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, các
sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Cựu TNXP tỉnh;
- BCH Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên;
- Các sở: Tài chính; Lao động -TBXH, Văn hóa Thể thao và DL;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đài PTTH tỉnh, Báo BT;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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