
 TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

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

 * 

 Số 15-HD/TGTU 

 

HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền, kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ đến Vịnh Cam Ranh 

(18/10/1946 - 18/10/2016) 

--- 

Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 29/7/2016 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ đến 

Vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2016), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng 

dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông qua nhiều hình thức, tổ chức đ t tuyên truyền s u r ng trong toàn 

Đ ng b , toàn d n, toàn qu n trong tỉnh về   ngh a tr ng đại của sự  iện Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đến Vịnh Cam Ranh.  

- Tổ chức các hoạt đ ng  ỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ đến Vịnh Cam 

Ranh gắn với tuyên truyền việc tri n  hai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 

ngày 15/5/2016 của B  Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   ỷ niệm các ngày     ớn của tỉnh, đ t nước. 

Tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong các tầng  ớp nh n d n, ph n đ u 

hoàn thành xu t sắc  ế hoạch phát tri n  inh tế - xã h i năm 2016 của tỉnh. 

- Việc tổ chức các hoạt đ ng  ỷ niệm cần đ m b o sự trang tr ng, an toàn, 

hiệu qu , tiết  iệm. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1- Tuyên truyền bối c nh  ịch sử, di n biến và   ngh a của sự  iện Bác Hồ 

đến Vịnh Cam Ranh  tình c m của Bác Hồ đối với miền Nam nói chung và 

Nhân dân Khánh Hòa nói riêng, tình c m của Nh n d n Khánh Hòa đối với 

Bác Hồ. 

2- Kh ng định sự  ãnh đạo đ ng đắn của Đ ng C ng s n Việt Nam và   

chí quyết t m b o vệ nền đ c   p, tự do của d n t c ta mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh  à người tiêu bi u cho   chí đó   h ng định nh ng công  ao to  ớn, nh ng 

giá trị về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với 

d n t c ta  giáo dục    tưởng, truyền thống yêu nước, bồi dưỡng  òng tự hào và 

củng cố niềm tin vào con đường cách mạng mà Đ ng, Bác Hồ và Nh n d n ta 

đã  ựa ch n. 
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3-  h n ánh  ết qu  5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 

14/5/2011 của B  Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc tri n  hai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 

ngày 15/5/2016 của B  Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các địa phư ng, đ n vị  phong trào thi 

đua yêu nước trong các tầng  ớp nh n d n ph n đ u thực hiện thắng   i Nghị 

quyết Đại h i XII của Đ ng, Nghị quyết Đại h i Đ ng b  tỉnh  ần thứ XVII và 

nhiệm vụ phát tri n  inh tế - xã h i năm 2016. 

4- Nêu b t nh ng thành qu  và đổi thay của thành phố Cam Ranh nói 

riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung. 

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM  

1- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTT VN tỉnh tổ chức     ỷ niệm 

70 năm Ngày Bác Hồ đến Vịnh Cam Ranh tại tư ng đài Bác Hồ ở thành phố 

Cam Ranh vào tối ngày 17/10/2016. 

2- Tổ chức sinh hoạt chính trị r ng rãi trong các tổ chức đ ng, chính 

quyền, mặt tr n và các đoàn th  chính trị - xã h i nhằm tuyên truyền s u r ng 

trong cán b , đ ng viên, đoàn viên, h i viên và quần ch ng nh n d n về sự 

 iện Bác Hồ đến Vịnh Cam Ranh và các n i dung trên. 

3- Tổ chức tuyên truyền trên các phư ng tiện thông tin đại ch ng, tuyên 

truyền miệng, cổ đ ng, trực quan, các hoạt đ ng văn hóa, văn nghệ, th  dục, 

th  thao... tạo  hông  hí vui tư i, ph n  hởi trong các tầng  ớp nh n d n. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

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

s u r ng trong cán b , h i viên, đoàn viên và quần ch ng nh n d n về sự  iện 

Bác Hồ đến Vịnh Cam Ranh và các n i dung trên.  

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

nghệ, th  dục, th  thao, tuyên truyền cổ đ ng, trực quan trên địa bàn tỉnh, phối 

h p với UBND thành phố Cam Ranh tổ chức tri n  ãm  nh tại Công viên 

18/10, tổ chức Chư ng trình bi u di n nghệ thu t vào tối ngày 17/10/2016 tại 

tư ng đài Bác Hồ. 

3- Sở Thông tin - Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các c  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  ế hoạch tuyên 

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

mở chuyên trang, x y dựng phóng sự, chiếu phim tư  iệu… Báo Khánh Hòa có 

xã  u n chào mừng ngày  ỷ 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 c p ủy các hình thức tuyên truyền  ỷ niệm phù h p với 

địa phư ng, đ n vị mình. Chú tr ng tổ chức tuyên truyền miệng, tuyên truyền 

trên các phư ng tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan, sinh hoạt 

chính trị trong các tổ chức đ ng, chính quyền, mặt tr n và các đoàn th . 

V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN  

1- Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ đến Vịnh Cam Ranh 

(18/10/1946 - 18/10/2016) 

2- Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công 

và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

3- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII 

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

Chí Minh  

5- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm  

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

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

Đính  èm Tài  iệu tuyên truyền  ỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ đến Vịnh 

Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2016). 

 

                                 K/T TRƯỞNG BAN 

N i nh n:                                                           PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh, 

- Mặt tr n và các đoàn th  chính trị,                                                           (đã   ) 

- Sở Văn hoá - Th  thao, 

- Sở Thông tin - Truyền thông,  

- Báo Khánh Hòa,  

- Đài  hát thanh - Truyền hình KH,                                                 Trần Văn Thắng  

- Các tạp chí của tỉnh,  

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh,  

- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy 

  và đ ng ủy trực thu c, 

-  ãnh đạo Ban,  

-  ưu TGTU, Phòng TT. 


