
TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   BAN TUYÊN GIÁO  Nha Trang, ngày 12 tháng 9 năm 2016 

                    * 

       Số 16-HD/TGTU 

HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền, kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 

(23/10/1961 - 23/10/2016) 

--- 

Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU, ngày 10/8/2016 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc tổ chức kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên 

biển (23/10/1961 - 23/10/2016), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác 

tuyên truyền như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng 

đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu 

rõ hơn về lịch sử, truyền thống anh hùng của quân và dân ta; lịch sử, truyền 

thống anh hùng của Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh 

giải phóng dân tộc, trong đó có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của tuyến vận 

tải quân sự chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển. Tôn vinh và tri ân những 

hy sinh và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các địa phương tham gia 

trực tiếp bảo vệ, tiếp nhận, vận chuyển vũ khí trang bị từ “Đoàn tàu không số”. 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh 

trên biển kết hợp chặt chẽ với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, 

gắn với việc tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần 

thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; trước mắt 

tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 

năm 2016.  

- Phát huy vai trò tích cực, chủ động của các cấp, các ngành và địa 

phương triển khai các hoạt động kỷ niệm thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính 

trị, văn hóa tinh thần sâu rộng, là ngày hội truyền thống trong các đơn vị hải 

quân, lực lượng vũ trang và trong toàn tỉnh.  

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN  

1- Tuyên truyền, giáo dục về chiến công, vị trí, vai trò và truyền thống 

đường Hồ Chí Minh trên biển; về sự sáng tạo của Đảng, bản lĩnh, ý chí và trí 

tuệ Việt Nam làm nên con đường huyền thoại; vai trò và những đóng góp to 

lớn của quân và dân cả nước, của quân và dân các bến đầu cầu, trong đó có địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa; của bộ đội Hải quân, Nhân dân Việt Nam trực tiếp là cán 

bộ, chiến sĩ “Đoàn tàu không số”. 
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2- Tuyên truyền giáo dục quan điểm, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước 

ta về chiến lược biển đảo; về phát triển kinh tế gắn liền với xây dựng thế trận 

quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên các vùng biển đảo; phấn 

đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm 

vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, cũng như môi 

trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển đảo; góp phần xây dựng và bảo vệ 

vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

3- Tuyên truyền về truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ 

quốc trong tình hình mới.  

4- Phản ánh các phong trào thi đua, các hoạt động hướng đến kỷ niệm 55 

năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển.  

5- Tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo, về sự phát triển 

của thị xã Ninh Hòa, xã Ninh Vân.                

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM  

1- Tỉnh ủy, HĐND, UNBD, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức lễ dâng 

hương, dâng hoa, thả hoa xuống biển vào ngày 21/10/2016 tại xã Ninh Vân, thị 

xã Ninh Hòa tri ân những liệt sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh cho 

sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc nói chung và các Anh hùng 

liệt sĩ trên con tàu 235 hy sinh tại vùng biển xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa. 

2- Tổ chức sinh hoạt chính trị trong các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, 

đơn vị. Tổ chức tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, cổ động, trực quan, thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ… 

3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ 

chức cuộc thi tìm hiểu truyền thống “55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh 

trên biển” trên Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1- Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền 

sâu rộng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên của mình theo nội dung trên.  

2- Sở Văn hóa - Thể thao chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục, thể thao; tổ chức tuyên truyền cổ động, trực quan về ngày kỷ niệm. 

3- Sở Thông tin - Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh 

tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

4- Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, các tạp 

chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa có kế hoạch tuyên 

truyền về ngày kỷ niệm, thu hút Nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm, 

xây dựng phóng sự, chiếu phim tư liệu… Báo Khánh Hòa có xã luận chào 

mừng ngày kỷ niệm. 
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5- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc 

Tỉnh ủy tham mưu cho cấp ủy các hình thức tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, 

chú trọng tổ chức tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, tuyên truyền trực quan, sinh hoạt chính trị trong các tổ chức 

đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, tổ chức xã hội. 

V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN  

1- Chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 

(23/10/1961 - 23/10/2016) 

2- Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp 

đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và chủ nghĩa xã hội 

3- Chung tay góp sức giữ vững chủ quyền quốc gia, xây dựng biển đảo 

quê hương giàu đẹp và phát triển bền vững 

4- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, 

dân chủ, công bằng, văn minh 

5- Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh  

6- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm  

7- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm  

8- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta  

Đính kèm Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí 

Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2016)./. 

 

                     K/T TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận:                     PHÓ TRƯỞNG BAN 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh, 

- Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, 

- Sở Văn hóa - Thể thao,                        (đã ký)    

- Sở Thông tin - Truyền thông, 

- Báo Khánh Hòa,  

- Đài Phát thanh - Truyền hình KH,                                    

- Các tạp chí của tỉnh,                                                                    Trần Văn Thắng 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh,   

- BTG các huyện, thị, thành ủy   

   và đảng ủy trực thuộc,  

- Lãnh đạo Ban, 

- Lưu TGTU, PTT.        

 


