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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2020)
-----

Căn cứ Hướng dẫn số 93-HD/BTGTU ngày 06/4/2020 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh (19/5/1890 - 19/5/2020);
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng Kế hoạch
tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 19/5/2020) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Giúp cho cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức, người lao động
nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao trời biển và cống hiến vĩ đại của Chủ
tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn
kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; góp phần khắc sâu và thực hiện
có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy
ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh
thời đại, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân
chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố và
bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức, người lao
động với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổ
chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng.
- Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa
sâu rộng, tương xứng với tầm vóc lịch sử, thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan
trọng của đất nước, của tỉnh, góp phần tạo khí thế thi đua phấn khởi và sự
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chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn
của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong Khối.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang
của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối
với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng
sản và công nhân quốc tế.
2. Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt
Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối
với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3. Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân
tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong
sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc
tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên
tạc của các thế lực thù địch về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch
Hồ Chí Minh, hòng phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
4. Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả
trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình
trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất nội dung và giải
pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong
sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền việc triển khai
thực hiện chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.
5. Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng
và con đường cách mạng Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước của cán bộ,
đảng viên và công chức, viên chức, người lao động trong Khối và các hoạt
động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 130 Ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm, vùng nông
thôn sâu, vùng đông đồng bào dân tộc và huyện Long Mỹ - nơi có Đền thờ
Bác Hồ; gắn với tuyên truyền đại hội đảng các cấp và thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM
1. Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Xây dựng kế hoạch chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai
thực hiện công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 130
năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) gắn với tuyên
truyền đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu
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toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tùy tình hình thực tế, lựa chọn thời điểm
thích hợp để tổ chức hoặc lồng ghép các hoạt động phù hợp, thiết thực, hiệu
quả; sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Cấp cơ sở
Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề hoặc
sinh hoạt trong các cuộc họp chi bộ, cơ quan, đoàn thể vào tháng 5/2020 theo
Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tổ chức dâng hoa,
dâng hương, báo công với Bác tại những nơi có phòng truyền thống, bàn thờ
Bác; tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ thông tin về tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, về tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo
Bác trên mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, VCnet,...).
Ngoài ra, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở căn cứ điều kiện cụ thể và
tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối
hợp với lãnh đạo lựa chọn hình thức tuyên truyền và tổ chức các hoạt động
kỷ niệm phù hợp, như: Phát động các phong trào thi đua; tổ chức thi tìm hiểu
về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh; sáng tác và quảng bá
các tác phẩm văn học - nghệ thuật; tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao
và chiếu phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học,
triển lãm hoặc trưng bày gắn với những thành tựu đạt được trong 5 năm
qua,... Đồng thời tập trung làm tốt công tác tuyên truyền trên báo đài, trang
thông tin điện tử, mạng xã hội; các phương tiện cổ động trực quan, ấn phẩm
tuyên truyền.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch
tuyên truyền và theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các chi bộ,
đảng bộ trực thuộc về công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân
kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 19/5/2020), gắn với các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc căn cứ kế hoạch này triển khai,
thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên
và quần chúng tại đơn vị; vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên và công
chức, viên chức, người lao động đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực về tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về tập thể, cá nhân điển hình trong
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học tập và làm theo Bác trên mạng xã hội (facebook, zalo, youtube,
VCnet.vn,...); quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng
viên và công chức, viên chức, người lao động, nhất là gia đình chính sách,
người có công,… Tùy vào điều kiện cụ thể của từng đơn vị, cấp ủy các chi
bộ, đảng bộ cơ sở phối hợp tốt với lãnh đạo lựa chọn nội dung, hình thức kỷ
niệm phù hợp, thiết thực, hiệu quả.
V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ
đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!
2. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
3. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa
kiệt xuất của Việt Nam!
4. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước!
5. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
6. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
(Đề cương tuyên truyền được gửi qua địa chỉ E-mail của các chi bộ,
đảng bộ cơ sở đã đăng ký, cung cấp cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; hoặc
các đơn vị có thể tải về trên trang thông tin điện tử Tuyên giáo Hậu Giang:
tuyengiao.haugiang.gov.vn/Thông tin - Tuyên truyền/Tuyên truyền).
Trên đây là kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ
tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Các chi bộ, đảng bộ cơ sở,
- Lưu VP, BTG ĐUK.Minh-95

T/M BAN THƢỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(Đã ký)
Trƣơng Quốc Hải

