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KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm 

 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 67a/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 
Quang về tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày 
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); Kế hoạch số 54/KH-

SVHTTDL ngày 29/4/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tuyên 
truyền, tổ chức thực hiện Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 132 năm 

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022). 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt 
động chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 

- 19/5/2022), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tuyên truyền sâu rộng về 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; những tình cảm, sự tri ân sâu sắc của Nhân dân Tuyên 

Quang đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, 
đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát 

huy hơn nữa truyền thống của quê hương cách mạng "Thủ đô Khu giải phóng", 
"Thủ đô Kháng chiến", đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh; nêu cao quyết tâm chính trị, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ 
lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 

góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp 
và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức 
phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có sức thuyết 
phục, lan tỏa rộng; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực  hiện các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và phù hợp với điều kiện 
phòng, chống dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN 

1.  Nội dung tuyên truyền 

- Thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn 
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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; thể hiện lòng 

thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, 
kính trọng của Nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm 

rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi 
mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tập trung tuyên 

truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh; khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư 
tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, là động lực, nguồn sức mạnh to 

lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội  lực, vượt qua khó khăn, 
thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ cách 

mạng giai đoạn mới. 

- Kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị khóa XII; sự tích cực của các cấp, các ngành trong triển khai Kết luận 

số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh". Tập trung phát hiện, nhân rộng mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả 
trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương kịp thời những tập thể, các 

nhân điển hình tiên tiến, gương "người  tốt, việc tốt"; phê bình những tổ chức 
Đảng có biểu hiện lơ là hoặc triển khai Kết luận số 01-KL/TW có tính chất hình 

thức, thiếu sáng tạo, hiệu quả. 

- Đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân 
thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị to lớn của 

tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Tuyên truyền đậm nét về các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 
Tuyên Quang trong thời kỳ tiền khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và thời kỳ 

kháng chiến chống thực dân Pháp; về tình cảm của Nhân dân các dân tộc trong 
huyện với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những địa phương có di tích về Chủ tịch Hồ 

Chí Minh tổ chức dâng hương tưởng niệm. 

- Tiếp tục cổ vũ, động viên đội ngũ văn nghệ sỹ, phóng viên và Nhân dân 
tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật và báo chí 

về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

2. Hình thức tuyên truyền 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị tổ 

chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp, hiệu quả,  như: 
trưng bày, triển lãm tranh, ảnh, hiện vật; tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, các hình thức cổ động trực quan (treo băng zôn, khẩu hiệu, 

pano, áp phích, bảng điện tử) và tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, mạng 
xã hội...  tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 
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- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 132 

năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) đảm bảo theo 
đúng quy định và nội dung Kế hoạch này. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. 

2. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện 

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tăng 
cường thông tin tuyên truyền trên sóng phát thanh và Trang thông tin điện tử 

huyện về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ 
Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) phục vụ Nhân dân tại địa phương. 

- Thực hiện rà soát, tháo dỡ các cụm cổ động, băng zôn, khẩu hiệu đã cũ, 

không còn phù hợp; treo mới băng zôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 132 năm 
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) tại trung tâm huyện, 
khu vực tập trung đông dân cư. 

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện 

Tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng, tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5/1890 - 19/5/2022). Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng và thanh quyết 
toán kinh phí đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị-xã hội huyện 

Tăng cường vận động, tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân 
về ý nghĩa các hoạt động chào mừng kỷ niệm 132  năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ 

niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) tạo 
không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân tại địa phương. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực hiện 
(Qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện để tổng hợp) lồng ghép trong báo cáo 

thường kỳ tháng 5/2022./. 

 

 

Nơi nhận:    
- TTr Huyện ủy (Báo cáo);  
- Chủ tịch UBND huyện (Báo cáo); 
- PCT UBND phụ trách khối VH-XH; 
- Chánh, Phó VPTH UBND huyện; 
- Chuyên viên VX; 
- Lưu: VT. VHTT Tân    b                                                

        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Phạm Thị Nhị Bình 
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