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TỈNH ỦY KHÁNH HÒA
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 332-CV/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Khánh Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2021

Đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, kỷ niệm
110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Kính gửi: - Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Sở Thông tin - Truyền thông,
- Sở Văn hóa - Thể thao,
- Báo Khánh Hòa,
- Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa,
- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 22/01/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng
năm 2021; Công văn số 557-CV/BTGTW, ngày 19/5/2021 của Ban Tuyên giáo
Trung ương về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm Ngày Bác
Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan,
đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm Ngày
Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm theo chỉ đạo của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại: Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 22/01/2021 về tuyên
truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021; Kế hoạch
số 26-KH/TU, ngày 04/5/2021 về tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 110 năm Ngày
Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021) và 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.
2. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đề nghị các địa phương,
đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi
tìm đường cứu nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin
điện tử, Internet, mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở,... tuyên truyền làm rõ:
Ý nghĩa lớn lao của sự kiện Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch
Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước và trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng
Việt Nam; khẳng định con đường cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí
Minh lựa chọn “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” là đúng đắn,
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sáng tạo; tôn vinh, tri ân sâu sắc 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; khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh
trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; đấu tranh, phản bác những thông
tin, luận điệu, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền kết quả
sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa
phương; nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực
của đời sống xã hội.
3. Đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh có tin, bài, phóng sự về sự kiện, ý
nghĩa lịch sử Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, trong đó:
- Báo Khánh Hòa có xã luận chào mừng Ngày kỷ niệm; lựa chọn, biên tập
đăng một số bài tham luận Tọa đàm kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm
đường cứu nước, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.
- Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa phát sóng phim tư liệu về Chủ
tịch Hồ Chí Minh, tăng dung lượng, thời lượng đưa tin, phát sóng về gương
“người tốt”, “việc tốt”, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị
05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
4. 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 kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu
nước (05/6/1911 - 05/6/2021)
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện
nghiêm túc, hiệu quả.
Trân trọng !
Nơi nhận:
- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- Đ/c Trưởng ban (báo cáo),
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
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