Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ
2020- 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thư viện tỉnh Phú
Yên đã tổ chức trưng bày, triễn lãm sách với chủ đề: “Đảng cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội
đến Đại hội”.
Trưng bày, triển lãm giới thiệu tới bạn đọc hơn 500 ấn phẩm bao gồm sách, báo, tư liệu
phản ánh về các Văn kiện, các Nghị quyết qua các kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng, giới thiệu về
tiểu sử Hồ Chí Minh, vai trò của Người đối với sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản
Việt Nam;các tài liệu về lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Yên qua các thời kỳ; lịch sử Đảng bộ các
huyện, thành phố và các xã trong tỉnh cũng được trưng bày nhằm cung cấp cho bạn đọc và
người dân những kiến thức cần thiết về lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Yên một cách có hệ thống.
Đây là hoạt động chủ điểm nhằm giới thiệu những trang tư liệu quý về sự kiện chính trị
trọng đại của đất nước và địa phương. Qua đó, giúp cho bạn đọc, cán bộ, đảng viên và nhân dân
ngày càng thêm tin yêu vào đường lối lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp từ đó
xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh,
bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trưng bày sách, báo với chủ đề “Đảng cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” sẽ
được Thư viện phục vụ bạn đọc từ ngày01/7/2020 cho đến khi kết thúc Đại hội Đảng bộ tỉnh
Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tại Thư viện tỉnh Phú Yên, số 258 Trần Hưng
Đạo, Thành phố Tuy Hòa./.
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