
 
 

    UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:       /SVHTTDL-QLVHGĐ Tuyên Quang, ngày       tháng 6 năm 2022 

V/v tuyên tryền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh  
đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ  

(09/7/1912 - 09/7/2022) 

 

 
 

   Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, 

  Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố. 

 

 Căn cứ Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU ngày 15/6/2022 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư 

Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022), 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị (tại mục Kính gửi) căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền kỷ niệm, cụ 

thể như sau:  

 1. Nội dung tuyên truyền 

- Thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí 

Nguyễn Văn Cừ đối với Đảng và cách mạng Việt Nam, nhất là những đóng góp 

quan trọng về chỉ đạo chuyển hướng chiến lược cách mạng trên cương vị Tổng Bí 

thư Trung ương Đảng; những đóng góp xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng 

về chính trị, tư tưởng, tổ chức và tấm gương đạo đức sáng ngời của đồng chí.   

- Nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm "Tự chỉ trích" về tính 

đảng, tính nguyên tắc, tính kiên định cách mạng cũng như về đạo đức trong tự 

phê bình và phê bình; nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực trong công tác xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay; những kết quả trong triển khai 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 

25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 

việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm 

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

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá 

Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc cuộc đời và những đóng 

góp của đồng chí Nguyễn Văn Cừ. 
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- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn 

Văn Cừ diễn ra tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh, nhất là các hoạt động lớn, 

trọng tâm và công tác tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa. 

2. Hình thức tuyên truyền 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị tổ 

chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; chiếu phim lưu động; 

trưng bày, triển lãm, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các 

hình thức cổ động trực quan (treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, bảng điện 

tử,...); các trang thông tin điện tử, mạng xã hội,... để tuyên truyền tới cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. 

(Có đề cương hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo  

Trung ương gửi kèm) 

3. Một số khẩu hiệu tuyên truyền 

- Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ 

(09/7/1912-09/7/2022)!  

- Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất!  

- Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời! 

- 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! 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch theo báo cáo kết quả chuyên môn trong tháng 7/2022 để tổng 

hợp báo cáo cấp trên theo quy định./. 

 

Nơi nhận:  
 

- Như trên (t/h); 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLVHGĐ (Thương). 

  KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Ma Thị Thao 
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