ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỈNH ỦY KHÁNH HÒA
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 27-HD/TGTU

Nha Trang, ngày 31 tháng 5 năm 2017

HƯỚNG DẪN
tuyên truyền, kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ
(27/7/1947 - 27/7/2017)
--Thực hiện Hướng dẫn số 34-HD/BTGTW, ngày 11/5/2017 của Ban Tuyên
giáo Trung ương về tuyên truyền, kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ
(27/7/1947 - 27/7/2017), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên
truyền, kỷ niệm như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân
dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Ngày Thương binh Liệt sỹ và công lao to
lớn của các liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng; từ đó xác định
trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực hiện chính sách ưu đãi đối
với người có công, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình
hình mới.
2. Thông qua hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần giáo dục truyền
thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các
tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; cổ vũ, động viên thương binh, bệnh binh,
gia đình liệt sỹ và người có công khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc
sống; đồng thời khơi dậy và phát huy tiềm năng to lớn trong xã hội để chăm lo
tốt hơn cho các đối tượng chính sách.
3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm
với hình thức phù hợp; gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị
của địa phương, đơn vị và thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 25/01/2016
của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi
đối với người có công với cách mạng”.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả
nhớ người trồng cây” của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước
và Nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách
mạng.
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2. Tôn vinh và khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt
sỹ và người có công với cách mạng là vô giá; việc chăm sóc các đối tượng này
là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội. Giáo dục
nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn đối với các
thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.
3. Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của tỉnh đối với công tác thương binh, liệt sỹ và
người có công với cách mạng; những thành tựu nổi bật trong trong 70 năm qua
của cả nước và của tỉnh Khánh Hòa đối với công tác thương binh liệt sỹ, người
có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; biểu dương những tập thể, cá nhân
tiêu biểu trong phong trào đền ơn đáp nghĩa và công tác chăm sóc người có
công. Biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có
công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi
đua yêu nước…
III- CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM
1. Cấp tỉnh: tổ chức lễ đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại
Nghĩa trang liệt sỹ Hòn Dung, dâng hương tại Điện thờ Tháp Trầm Hương; tổ
chức Hội nghị đánh giá thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công gắn với biểu
dương người có công tiêu biểu và các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích
trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình
chính sách tiêu biểu… (theo Kế hoạch số 3496/KH-UBND, ngày 27/4/2017 của
UBND tỉnh Khánh Hòa về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày
Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).
2. Các sở, ban, ngành, địa phương: tùy điều kiện cụ thể tổ chức các hoạt
động kỷ niệm phù hợp như: tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, chăm sóc thương binh,
bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; thắp nến tri ân các
anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ; hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các
gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tổ chức các hoạt động
văn hóa, văn nghệ, giáo dục truyền thống, lịch sử; phát động vận động, xây
dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”…
IV- TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
Theo Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ
(27/7/1947 - 27/7/2017) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Lao động
Thương binh và Xã hội biên soạn gởi các địa phương, đơn vị và được đăng tải
trên Trang Thông tin điện tử của Ban (địa chỉ: http://tuyengiaokhanhhoa.vn,
mục Tài liệu tuyên truyền).
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V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã
hội tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đoàn viên, hội
viên…; cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp
nghĩa”, chăm lo giúp đỡ các đối tượng chính sách, người có công gắn với việc
thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh”.
2. Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh
ủy tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên
truyền, kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)
bằng các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm tình hình, điều
kiện thực tế, gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị năm 2017 của địa
phương, đơn vị.
Hướng dẫn công tác tuyên truyền trực quan trong dịp kỷ niệm, đồng thời
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin trên các cụm thông tin cổ động,
pa nô, áp phích, khẩu hiệu đảm bảo ý nghĩa tuyên truyền giáo dục tốt.
3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cung cấp thông tin, tài
liệu về những thành tựu của công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với
cách mạng trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan báo chí và Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy phục vụ công tác tuyên truyền.
4. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, quản lý các cơ quan báo
chí, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị thông
tin, tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
5. Sở Văn hóa - Thể thao chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện việc tổ
chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hoá, văn nghệ, thể thao, triển lãm,
chiếu phim… phục vụ Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ
cách mạng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ.
6. Các cơ quan báo chí của tỉnh căn cứ định hướng của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy có kế hoạch tuyên truyền đậm n t dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương
binh Liệt sỹ. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến các
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thương binh, liệt sỹ,
người có công... đến các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền các hoạt động “Đền
ơn đáp nghĩa”; xây dựng các bài viết, phóng sự biểu dương những gương
thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công điển hình và một số cơ
quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp làm tốt công tác chăm sóc người có
công. Báo Khánh Hòa có xã luận tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương
binh Liệt sỹ vào ngày 27/7/2017.
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VI- KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1- Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ
2- Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 70
năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)
3- Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
4- Nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”
5- Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có
công với cách mạng
6- Góp sức nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần của người có công
với cách mạng
7- Làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ là trách nhiệm của mỗi cấp ủy,
chính quyền, mỗi tổ chức và cá nhân
8- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm
9- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm
10- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương, T26, (Báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh,
- Các ban tham mưu của Tỉnh ủy,
- Thường trực các huyện, thị, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh,
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Sở Văn hóa - Thể thao,
- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các cơ quan báo chí của tỉnh,
- Trung tâm Văn hóa tỉnh,
- Lưu TGTU, PTT.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(đã ký)

Trần Văn Thắng

