TỈNH ỦY KHÁNH HÒA
*
Số 131 -KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Khánh Hòa, ngày 06 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH
tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và
kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)
----Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng (tại Công văn số
7876-CV/VPTW, ngày 06/10/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng) về việc
tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm
2019 và Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW, ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo
Trung ương về tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019), Ban
Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể
hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh
giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm và biểu dương tập thể, cá
nhân điển hình trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua
đó góp phần thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí
Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh,
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, xây dựng
đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh.
2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần củng cố và
bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu
nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của
Đảng đề ra, góp phần hoàn thành ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Chủ tịch
Hồ Chí Minh trước lúc đi xa.
3. Tổ chức các hoạt động bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả với
nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với tuyên truyền,
kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị
quan trọng khác của đất nước, của tỉnh Khánh Hòa và các địa phương trong
tỉnh, góp phần tạo không khí phấn khởi thi đua và sự chuyển biến tích cực, rõ
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nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, ngành, đoàn thể từ tỉnh tới
địa phương, cơ sở.
II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền nội dung Di chúc, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và
thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng
cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống Nhân
dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời nêu bật tâm nguyện, tình
cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ
Chí Minh đối với Tổ quốc và Nhân dân.
2. Tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ
Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư
tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân
Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi
đến thắng lợi.
3. Tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực
hiện Di chúc, trong đó tập trung tuyên truyền thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp
đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và những thành
tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế mà Đảng và Nhân dân ta đang
tiến hành; làm rõ những kết quả đạt được sau 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XVII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh;
khẳng định toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Khánh Hòa quyết tâm phấn
đấu thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Đảng
ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, “xây dựng một nước Việt Nam hòa
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.
4. Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, biểu
dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc và Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất nội dung và giải pháp mới, góp phần vận
dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất
nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai
trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận,
thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc nói riêng.
5. Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt
động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ tỉnh
tới cơ sở; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm, vùng sâu, vùng xa, vùng
biển, đảo và những nơi có khu di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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6. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày
20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân
dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức giao
lưu, tọa đàm với chủ đề “Khánh Hòa - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh”.
- Tổ chức điểm cầu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 50 năm thực
hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào dịp 02/9/2019 do Ban Bí thư chủ trì, tổ
chức.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan, lồng ghép tuyên
truyền trong các hội nghị về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, về học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Căn cứ điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị lựa chọn các hình thức
tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp, như: Sinh hoạt chính trị, tọa đàm, phát động
phong trào thi đua; thi tìm hiểu về Di chúc, về tư tưởng và cuộc đời sự nghiệp
của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ
thuật; tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao; chiếu phim về Chủ tịch Hồ Chí
Minh; tổ chức Lễ dâng hương, báo công với Bác;…
- Các cơ quan báo chí của tỉnh, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội
của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tuyên truyền đậm nét và có sức
lan tỏa sâu rộng trong Đảng và trong xã hội về việc kỷ niệm 50 năm thực hiện
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
IV- CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
Thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện từ tháng
5/2019 đến tháng 10/2019, cao điểm trong quý III/2019.
1. Chủ đề sinh hoạt: “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh - Thành tựu và bài học kinh nghiệm”.
2. Nội dung sinh hoạt:
- Ôn lại nội dung Di chúc, nhất là lời cặn dặn của Người về công tác xây
dựng Đảng, về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, về chăm lo đời sống
cho Nhân dân và về tinh thần đoàn kết quốc tế và về những việc sau khi kháng
chiến thắng lợi; thảo luận, làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc
và thành tựu của đất nước, của tỉnh qua 50 năm thực hiện Di chúc theo Đề
cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.
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- Liên hệ, đánh giá việc thực hiện Di chúc và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, từng cơ quan, đơn
vị, địa phương, tổ chức đảng, đoàn thể; làm rõ những thành tựu, bài học qua 50
năm thực hiện Di chúc và 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính
trị.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị, Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống
nhân dân.
3. Hình thức sinh hoạt:
- Đối với các chi bộ đảng: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề vào tháng 9/2019.
- Đối với các cấp chính quyền: Tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể triển
khai sinh hoạt theo các nội dung trên bằng các hình thức phù hợp, như tổ chức
họp cơ quan, đơn vị.
- Đối với các tổ chức cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội: Đưa vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội.
V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
- Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc triển khai
thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong cán bộ,
đảng viên và quần chúng nhân dân.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm; chỉ đạo
làm tốt công tác tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền
viên và các ấn phẩm tuyên truyền; xác định đây là một trong những nhiệm vụ
quan trọng cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng.
- Đối với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có khu di tích
lưu niệm, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức dâng hương báo công với Bác
và lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp, thiết thực, hiệu quả.
- Chỉ đạo, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân,
nhất là các gia đình chính sách, người có công với nước...
2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật, Hội
Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh
Tổ chức tuyên truyền và triển khai đợt sinh hoạt chính trị này sâu rộng
trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa thiêng
liêng của Di chúc và tấm gương về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người
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thông qua tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; tuyên
truyền trên các ấn phẩm, tạp chí, bản tin của ngành; lồng ghép với sinh hoạt
văn hóa, văn nghệ, thể thao, các phong trào hành động của đơn vị. Đồng thời,
biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình nhân tố mới trong thực hiện Di chúc,
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động văn
nghệ sĩ, nhà báo bám sát thực tiễn, sáng tác và quảng bá những tác phẩm văn
học - nghệ thuật hay, đẹp, hấp dẫn cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân
trong tỉnh tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, góp phần hiện thực hóa ước nguyện thiêng liêng cao cả của Người trong
bản Di chúc.
3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, kỷ niệm theo định hướng của Ban Tuyên
giáo Trung ương.
- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức giao lưu, tọa đàm với chủ đề
“Khánh Hòa - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
- Tổ chức điểm cầu Hội nghị báo cáo viên toàn quốc chuyên đề về 50 năm
thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào dịp 19/5/2019 theo kế hoạch
của Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Biên tập, đưa nội dung tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người vào nội dung Bản
tin sinh hoạt chi bộ.
- Vận động, khuyến khích cán bộ tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên,
tuyên truyền viên các cấp đăng tải, chia sẻ thông tin về nội dung Di chúc, về tư
tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, về tập thể, cá nhân điển hình học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Trang Thông
tin điện tử Tỉnh ủy Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa và các
trang mạng xã hội như: Nha Trang ngày mới, Khánh Hòa - Xứ Trầm Biển Yến,
Tỉnh đoàn Khánh Hòa...
4. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo:
4.1. Sở Văn hóa và Thể thao
- Hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trọng
tâm là tuyên truyền trên băng rôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử; triển lãm,
trưng bày chuyên đề; các chương trình văn hóa - văn nghệ,… vào dịp
02/9/2019 với tinh thần hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biển, đảo.
- Triển lãm hoặc trưng bày chuyên đề tại các trung tâm văn hóa, bảo tàng,
thư viện, khu di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh phục vụ các
tầng lớp nhân dân và du khách… Nội dung triển lãm, tập trung giới thiệu
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những hình ảnh, kỷ vật thiêng liêng về Bác Hồ kính yêu; những thành tựu, kết
quả của tỉnh Khánh Hòa qua 50 năm thực hiện Di chúc và 03 năm thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng, Nhà
hát Nghệ thuật truyền thống xây dựng các chương trình nghệ thuật, chiếu phim,
các vở kịch, tuồng... về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh phục vụ các tầng lớp nhân dân và du khách trên địa bàn tỉnh.
4.2. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và
thể thao các huyện, thị, thành phố (Đài Truyền thanh - Truyền hình) tuyên
truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc,
chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
5. Các cơ quan báo chí của tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục, các
chương trình tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh trên địa bàn tỉnh, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân
dân, nhất là thế hệ trẻ.
- Báo Khánh Hòa tổ chức tuyên truyền đậm nét theo nội dung trên; trong
đó chú ý có tin, bài giới thiệu những điển hình, cách làm hay, mô hình hiệu quả
trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phản ánh những kết
quả 50 năm thực hiện Di chúc của Bác ở các ngành, địa phương, đơn vị trong
tỉnh.
- Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa chiếu phim tài liệu về Chủ
tịch Hồ Chí Minh trong đợt kỷ niệm, đưa tin các hoạt động kỷ niệm của các
ngành, các cấp và các địa phương; tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời,
tiếp sóng Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người tại thành phố Hà Nội do
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức và
cầu truyền hình trực tiếp “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và
Truyền thông chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.
VI- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước
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2. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện
thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
3. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta
4. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại
5. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm
6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm
7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta
(Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh (02/9/1969 - 02/9/2019) đã đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (địa chỉ: http://tuyengiaokhanhhoa.vn, tại mục Tài
liệu tuyên truyền).
Nơi nhận:(VBĐT)

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

- Ban Tuyên giáo Trung ương, T.26 (để b/c),
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
- Các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy,
- BCS đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành và Mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- Báo Khánh Hòa, Đài PT-TH Khánh Hòa,
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh,
- Liên hiệp các hội khoa học-kỹ thuật tỉnh,
Đã ký Nguyễn Tấn Tuân
- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh,
- Hội Nhà báo tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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