
   TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
  BAN TUYÊN GIÁO  Khánh Hòa, ngày 08 tháng 4 năm 2020 

 * 

      Số 2101-CV/BTGTU 

Tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin  

 và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

 

        

               Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,  

- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, 

- Sở Thông tin - Truyền thông, 

- Sở Văn hóa - Thể thao,  

- Báo Khánh Hòa,  

- Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, 

- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy,  

  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.  

                                                                       ----- 

Thực hiện Hướng dẫn số 124, ngày 17/3/2020 của Ban Tuyên giáo Trung 

ương về công tác tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Hướng dẫn số 131, ngày 01/4/2020 về công tác 

tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020) và 

ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 3585-CV/TU, và 

Công văn số 3594-CV/TU, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn 

vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh 

V.I.Lênin; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh như sau: 

1. Chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền theo Kế hoạch số 169-KH/TU, ngày 

27/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các ngày lễ lớn, ngày kỷ 

niệm trong năm 2020; Hướng dẫn số 68-HD/BTGTU, ngày 04/3/2020 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

1.1. Về kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin  

- Tuyên truyền về cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Lênin 

- Lãnh tụ của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga đối với 

phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; vai trò, ý nghĩa của cách mạng 

Tháng Mười Nga đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.  

- Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của cách mạng Tháng Mười 

Nga, của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền 

sự vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng của 

Việt Nam trong giai đoạn mới. 
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1.2. Về kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  

- Tuyên truyền thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự 

nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và 

công nhân quốc tế. 

- Tuyên truyền thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Nhân dân Việt Nam nói 

chung, Nhân dân Khánh Hòa nói riêng và những tình cảm yêu mến, kính trọng 

của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Tuyên truyền kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 

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

đức, phong cách Hồ Chí Minh ; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình 

tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua.  

2. Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19, đề nghị tăng cường công tác 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Internet; mạng xã hội; 

hệ thống thông tin cơ sở; tuyên truyền trực quan, thông tin cổ động... 

3. Đấu tranh phản bác, xử lý nghiêm các thông tin, quan điểm sai trái, 

xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp của lãnh tụ Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh; phủ 

nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trên không 

gian mạng.  

4. Khẩu hiệu tuyên truyền:  

- Chào mừng 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020) - Nhà 

tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công 

nhân và nhân dân lao động toàn thế giới 

- Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì mục tiêu độc 

lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 

- Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim 

chỉ nam cho hành động của Đảng 

- Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù 

hợp với thực tiễn Việt Nam 

- Chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 

- 19/5/2020) 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt 

xuất của Việt Nam 

- Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước 
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- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm  

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

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

5. Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 

- 22/4/2020) và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên 

soạn, phát hành đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ban (Mục:“Tài 

liệu tuyên truyền”). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ triển 

khai thực hiện công văn này và các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Trân trọng ! 

Nơi nhận:  K/T TRƯỞNG BAN 

- Như trên, PHÓ TRƯỞNG BAN 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

 

 

 

 Trần Văn Thắng    
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