
 TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 BAN TUYÊN GIÁO Khánh Hòa, ngày 07 tháng 7 năm 2021 

 * 

 Số 12-HD/BTGTU 

 
HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo,  
Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(08/8/1921 - 08/8/2021) 
----- 

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTGTW, ngày 21/6/2021 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về tuyên truyền, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang 

Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921 - 

08/8/2021) và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 536-CV/TU, 

ngày 29/6/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền, kỷ 

niệm như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê 

Quang Đạo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai 

trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu 

của Đảng và cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự 

do của dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước; qua đó củng cố, bồi đắp niềm 

tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và công 

cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần khơi dậy 

mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn 

dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ, động 

viên các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập, lao động và 

cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu 

đẹp, văn minh. 

3. Công tác tuyên truyền, kỷ niệm cần tiến hành thiết thực, hiệu quả gắn 

với tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất 

nước, của tỉnh, tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng; đồng thời bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 
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II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Cuộc đời, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng và cống hiến to lớn 

cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam của đồng chí Lê Quang Đạo - người chiến 

sĩ cộng sản mẫu mực, một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và 

nhân dân ta; nêu bật những đóng góp quan trọng đối với công tác chính trị, tư 

tưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác khoa giáo của Đảng; công 

tác lập hiến, lập pháp của Quốc hội và tổ chức, hoạt động của Quốc hội cũng 

như trong xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết 

toàn dân và tinh thần đoàn kết quốc tế. 

2. Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Lê Quang 

Đạo - một nhà yêu nước chân chính, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, việc học tập tấm gương đồng chí Lê Quang Đạo của cán bộ, đảng 

viên và nhân dân. 

3. Các hoạt động kỷ niệm cấp quốc gia như: Tổ chức Lễ dâng hương, dâng 

hoa tại khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo tại tỉnh Bắc Ninh; 

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia; Hội thảo khoa học cấp quốc gia; phát sóng phim tài liệu 

về đồng chí Lê Quang Đạo… 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đề nghị các địa 

phương, đơn vị sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp như:  

1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet, mạng 

xã hội, hệ thống thông tin cơ sở. 

2. Tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ, sinh 

hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, cơ quan, đơn vị.  

3. Tuyên truyền thông qua Bản tin Thông tin nội bộ; tuyên truyền cổ động 

trực quan trên hệ thống panô, khẩu hiệu, cờ, phướn, bảng tin điện tử công 

cộng, màn hình led... 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc 

Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị 

- xã hội tỉnh  

Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 100 năm 

Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo gắn với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của 

địa phương, đơn vị, đảm bảo thiết thực, phù hợp, hiệu quả, mang tính giáo dục 

cao trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. 
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2. Đề nghị các sở: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn các trường học trên địa bàn tỉnh tổ 

chức tuyên truyền, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, bằng 

hình thức phù hợp, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu 

nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; đồng thời cổ vũ thế hệ trẻ noi gương đồng 

chí Lê Quang Đạo, tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp 

phần xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. 

- Sở Văn hóa và Thể thao: Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và 

hệ thống ngành dọc tổ chức các hoạt động tuyên tuyền cổ động trực quan chào 

mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo. 

- Sở Thông tin và Truyền thông 

- Hướng dẫn và quản lý các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin 

điện tử của tỉnh, các trang thông tin điện tử/fanpange của các sở, ban, ngành, 

hệ thống thông tin cơ sở làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, kỷ niệm 100 

năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo. 

- Phối hợp với cơ quan chức năng theo dõi, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm trong việc đăng tải các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh 

tụ, các vị lãnh đạo cách mạng tiền bối, lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên không 

gian mạng. 

3. Các cơ quan báo chí của tỉnh: Có tin, bài tuyên truyền, kỷ niệm 100 

năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, 

Nhà nước và nhân dân ta. Đồng chí là tấm gương mẫu mực về đạo đức phẩm 

chất cách mạng để các thế hệ sau mãi học tập, noi theo. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa tổ chức tiếp sóng, phát 

sóng Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm cấp quốc gia và phát sóng 

phim tài liệu về đồng chí Lê Quang Đạo. 

- Báo Khánh Hòa có xã luận chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh 
đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. 

4. Ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 

đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

- Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, kỷ niệm 

100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo bằng nhiều hình thức phong phú, 

đa dạng, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, đơn vị. 

- Chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên 

và các tầng lớp nhân dân. 
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V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

Thực hiện theo Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU, ngày 01/02/2021 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử 

quan trọng năm 2021, đồng thời bổ sung câu khẩu hiệu sau: 

- Nhiệt liệt chào mừng 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ 
tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921 - 08/8/2021) 

Đề cương tuyên truyền, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang 

Đạo do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh biên soạn, 

phát hành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đăng tải trên Trang Thông tin điện tử 

của Ban, địa chỉ: http://tuyengiaokhanhhoa.vn, mục“Tài liệu tuyên truyền”. Đề 

nghị các địa phương, đơn vị khai thác tài liệu, tuyên truyền rộng rãi trong cán 

bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

 

Nơi nhận: K/T TRƯỞNG BAN 
- Ban Tuyên giáo Trung ương, T26   (báo  PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Thường trực Tỉnh ủy,                       cáo)  
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh, 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, 

- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức CT-XH tỉnh,  

- Sở Giáo dục và Đào tạo, 

- Sở Thông tin và Truyền thông,  

- Sở Văn hóa và Thể thao, 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh,                                       Trần Mộng Điệp 
- BTG, ban tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy 

  và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Đ/c Trưởng ban (báo cáo),  

- Các phòng thuộc Ban, 

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
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