
 TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 BAN TUYÊN GIÁO Khánh Hòa, ngày 18 tháng 5 năm 2018 

 * 

 Số 40-HD/BTGTU 

 

 

HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh  

ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) 
----- 

                                                                              

Thực hiện Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW, ngày 13/4/2018 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh 

ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận 

thức sâu sắc ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

và vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước; khẳng định 

giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua 

từng giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhân dân ta, từ đó củng cố và bồi đắp 

niềm tin của Nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước.   

2- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ 

chức chính trị - xã hội trong các phong trào thi đua và công tác thi đua - khen 

thưởng; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục phát huy 

truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó 

khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 

và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.   

3- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm đa dạng, bảo đảm đúng định 

hướng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với việc tuyên truyền triển khai thực 

hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh”; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời 

sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVII. 
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II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 

khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng 

thấm sâu vào mọi tầng lớp nhân dân, biến thành sức mạnh, góp phần thực hiện 

thắng lợi các nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhân dân 

ta.    

2- Tuyên truyền nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng 

Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, trong 

đó nhấn mạnh giá trị trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 

hội nhập quốc tế; khẳng định và làm rõ sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí 

Minh về thi đua yêu nước, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài 

học kinh nghiệm trong vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh ở từng giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhân dân ta 70 năm qua. 

3- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng, về kết quả tổ chức phong trào 

thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng ở các cấp, các ngành, chỉ rõ 

những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân. 

4- Tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân 

tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong 

trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

5- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, phủ định ý nghĩa của 

Lời kêu gọi thi đua ái quốc và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi 

đua yêu nước. 

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 

Theo Kế hoạch số 3549/KH-UBND, ngày 13/4/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa tổ chức các hoạt động tuyên truyền, biểu dương tôn vinh các 

điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ 

tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), theo 

đó:  

1- Cấp tỉnh: 

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi 

thi đua ái quốc và biểu dương, tôn vinh các “Anh hùng Lực lượng vũ trang 

nhân dân”, “Anh hùng Lao động” qua các thời kỳ, các tập thể, cá nhân điển 

hình tiên tiến tiêu biểu. 
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- Tổ chức trao đổi, giao lưu với điển hình tiên tiến thông qua các hình 

thức tọa đàm, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, thi đua cùng các điển 

hình tiên tiến. 

- Triển lãm ảnh “Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước”… 

2- Các ngành, các cấp 

Tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực với những nội dung, tiêu 

chí thi đua cụ thể, rõ ràng, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của từng lĩnh vực, cơ 

quan, đơn vị, địa phương, gắn với tuyên truyền sâu rộng các hoạt động chào 

mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái 

quốc. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 

hội tỉnh 

Tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt chính trị tư tưởng nhân dịp kỷ niệm 70 

năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc cho cán bộ, 

đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục phát động phong trào thi 

đua yêu nước trong tổ chức mình. 

2- Sở Thông tin và Truyền thông 

 Hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, các trang thông tin điện tử của 

sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thông tin tuyên truyền kỷ niệm 70 

năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-

11/6/2018) theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

3- Sở Văn hóa - Thể thao 

 Tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai tuyên truyền, cổ động 

trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, chiếu phim chào mừng kỷ 

niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 

(11/6/1948 - 11/6/2018). 

4- Ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực 

thuộc Tỉnh ủy  

- Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu 

rộng trong các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội về ý nghĩa lịch sử to lớn 

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ đạo đội ngũ báo 

cáo viên tuyên truyền về Ngày kỷ niệm; đẩy mạnh tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, cổ động, trực quan...  
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- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền, nhất là tuyên 

truyền trực quan tại địa phương, đơn vị mình.  

- Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 

15/7/2018 để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. 

5- Các cơ quan báo chí của tỉnh  

Có bài viết chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra 

Lời kêu gọi thi đua ái quốc, trong đó chú trọng giới thiệu, tôn vinh gương 

người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua 

yêu nước; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, phủ định ý nghĩa 

của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về 

thi đua yêu nước 

- Báo Khánh Hòa có xã luận chào mừng về ngày kỷ niệm. 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa tổ chức tiếp sóng trực tiếp 

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia và phim tài liệu về 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí 

Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.  

6- Hội Nhà báo, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh  

Động viên phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ sáng tác, tuyên truyền nhằm 

tôn vinh gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực.  

V. TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra 

Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) do Ban Tuyên giáo Trung 

ương phối hợp với Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương biên soạn được 

đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

VI. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1- Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh 

ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) 

2- Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua 

3- Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững 

của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân 

4- Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2018 
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5- Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh 

6- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh 

7- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm 

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

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

   

  K/T TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận: PHÓ TRƯỞNG BAN  

- Ban Tuyên giáo Trung ương, T26,  (báo cáo)  

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh, 

- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể CT -XH,  

-  BTG các huyện, thị, thành ủy  
   và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,   

- Sở Thông tin - Truyền thông,  Trần Văn Thắng  

- Sở Văn hóa - Thể thao,  

- Các cơ quan báo chí của tỉnh,    

- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, 

- Hội Nhà báo,  

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, 

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

 

 

 

 


