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S6:5840-CV/TÐTN-BTG Hà Noi, ngàyC2tháng 8 n�m 2022 

"V tuyên truyén ký niÇm 110 n�m Ngày sinh 
dong chi Chi tich HÙi �ong Nhà muóc Va Chi Công 

(07/8/1912-07/8/2022)"" 

Kinh gii: Ban Thuròng vs các co sö �oàn tryc thuÙe; 
Báo Tuôi trë Thç �ô. 

C�n cr Huóng d�n sÑ 63 - HD/BTGTU ngày 27/6/2022 cça Ban Tuyên giáo 

Thành ùy Hå NÙi vê viÇc tuyên truyên ký niÇm 110 n�m Ngày sinh �ông chí 

Chù tich HÙi �ông Nhà nuóc Võ Chí Công (07/8/1912 07/8/2022); 
Ban Thurong vå Thành �oàn Hà NÙi �Á nghË Ban Thuong vå các co sß Doàn 
tryc thuÙc, Báo Tuôi trë Thç �ô �ây m¡nh tuyên truyên ký niÇm 110 n�m 
Ngày sinh �ông chí Cho tich HÙi �ông Nhà nuóc Võ Chí Công vÛi các 
noi dung cu thê nhu sau: 

1. Noi dung tuyên truyên 
Dây manh tuyên truyên, giáo duc cho cán bÙ, doàn viên, thanh thiêu niên 

ve cuÙc doi, quá trinh ho¡t �Ùng cách m¡ng và công lao, công hiên to lón cça 
dong chi Vo Chi Công doi vói su nghiêp cách mang cça �àng và dân tÙc; nêu bt 
dóng góp cua Dông chí trong công cuÙc �âu tranh giäi phóng dân tÙc, tham gia 
xay dung duòng lôi dôi mÛi dât nuóc, �·c biÇt là tham muru ban hành nhïng 

quyêt sách mói nhu Chi thË 100-CT/TW ngày 13/01/1981 cça Ban Bí thu ve "Cai 
cách cong táe khoán, mÛ rÙng, khoán sán phám �én nhóm, nguoi lao dong trong 
hop tác xã nong nghiÇp", NghË quyët 306 (tháng 4/1986) cça BÙ Chính tri/ vê b£o 

dam quyên ty cho sån xuât, kinh doanh cça các �on vË kinh tÃ co so. 

- Tuyen truyên nhïng phâm chât d¡o dúc cao dep cça �Óng chí vô Chi Công 
Nhà lanh d¡o xuât sãc cça Dång và Nhà nuóc ta; nguröi chi¿n s+ cách m¡ng kiên 
cuong; ngroi hÍc trò xu�t s�c cua Chu tych Hô Chí Minh, luôn thê hiÇn phâm chât 

can kiÇm, liem, chinh, chi công vô tu, trung thành tuyêt dói vÛi måe tiêu, lý uröng 

cách mang, git gin, täng cuong sr doàn kêt, thông nhât trong Dàng, sy g¯n bó máu 
thit giïa Dáng và Nhän dân, luón gân güi, quý trong Nhân dân; sóng gi£n di, khiêm 
ton, d·t loi ich cúa Dång, dât nróe và Nhân dân lên trên hêt. 

- Tuyên truyên nhïmg thành tsru và kêt quà sau hon 35 n�m thåe hiÇn 
durong loi dôi mÛi dât nuóc; kh�ng dinh ssr länh d¡o dúng d�n, sáng t¡o cça Dång; 
su no lrc, súng t¡o cça các cap, các nganh, dja phurong và vai trò dóng góp cça 

che tâng lóp Nhân dân. 



- Dâu tranh, phàn bác thông tin, quan diêm sai trái, thù dËch chông phá 

Dång, Nhà nuóe và chê dÙ x� hÙi chù ngh+a, xuyên t¡c cuÙc doi, sir nghiëp cça 

dông chi Vo Chí Công, �·c biÇt trên không gian mang. 

-Gän các nÙi dung tuyên truyên vê thân thê, su nghiÇp, phâm chât d¡o 
déc cách mang và tôn vinh nhïng công hiên cça �ông chí Vö Chí Công dôi vÛi 
su nghiÇp cách m¡ng cça �ång và dân tÙc ViÇt Nam, vói tuyên truyên nhïng kêt 

quà trong triên khai thrc hiÇn NghË quyêt Trung uong 4 (khóa XI, XII), Kêt lun 

so 21-KL/TW ngày 25/10/2021 cça HÙi nghË Trung uong 4 (khóa XIII) vê xây 

durng, chinh dôn �ång; viÇe thyrc hiÇn Kêt lun 01-KL/TW ngày 18/5/2021 cça 
Bo Chính trË vê tiêp tuc thrc hiÇn Chi thË sô 05-CT/TW ngày 15/5/2016 vê dây 

m¡nh hÍc tp và làm theo tu turong, �¡o dúuc, phong cách Hô Chí Minh; tuyên 
truyên to chre thrc hiÇn hiÇn Nghi quyét sÑ 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 cça BÙ 
Chính tri vë "Phuong huóng, nhiÇm vu phát triên Thù �ô Hà NÙi �en n�m 2030, 
tam nhin dén n�m 2045"; 10 chuong trinh công tác cça Ban Châp hành �ång bÙ 
Thành phô (khóa XVII) và nhiÇm vå phát triên kinh tÃ - x� hÙi, �àm bào an ninh 

- quoc phòng cua dja phuong, �on vi. 

2. Hinh thée tuyên truyên 

-Các co so Doàn trye thuÙe dua nÙi dung tuyên truyên ký niÇm 110 
n�m Ngày sinh �ông chí Vo Chí Công lông ghép trong nÙi dung sinh ho¡t chính 
tri, sinh ho¡t truyên thông, sinh ho¡t chi �oàn và các ho¡t dÙng cça �oàn, HÙi, 

Doi, tuyên truyên trên các bàn tin thanh niên, hÇ thông loa phát thanh t¡i trå sò 
co quan, don vi, khu vye ký túe xá, giàng duong,.. Suu tâm các bài viêt, hinh 
ành, tu liÇu tir nguôn báo chí chính thông, triên khai tuyên truyên trên các trang 

thông tin diÇn tù, trang m¡ng x� hÙi (zalo, facebook/fanpage, viber, ...) cça don 

vi; chi d¡o cán bÙ �oàn, doàn viên, thanh niên tich cue chia sé. 

Báo Tuoi trë Thü �ô to chéc biên so¡n, ��ng tài bài viêt tuyên truyên 
thân the, sur nghiÇp, công lao, dóng góp cça dông chí Võ Chi Công �ôi vÛi su 

nghiÇp cách m¡ng cça Dáng và dân tÙc. Theo dôi, bám sát, kip thÝi dua tin phán 

ánh dây dú, sinh �Ùng truóc, trong va sau cac Lë ký niÇm, HÙi thào khoa hÍc 

cap Trung uong và Thành phô. 

3. Mot so khâu hiçu tuyên truyen 

Nhiçt liet chào ming 110 nåm Ngày sinh dông chí Vo Chí Công 

(07/8/1912 07/8/2022)! 

Dong chí Vô Chi Công- Nhà länh d¡o xuât sãc eça Dáng và Nhà nuróc, 

ngroi hoc trò xuât sãc cça Chú tich Hô Chi Minh! 

Dong chi Vo Chi Công Ngroi chien sî cách mang kiên euromg, suot doi 

phin dâu cho dÙc lâp, tr do dân tÙc, h¡nh phúc cúa Nhân dân! 



- Tuoi trè Thú �ô ra súe thi dua, quyêt tâm thrc hiÇn th¯ng lgi NghË quyêét 
Dai hÙi XV1I �ång bÙ Thành phô, Nghi quyêt �¡i hÙi XIII cça Dång! 

Dang Công sân ViÇt Nam quang vinh muôn n�m! 

Nuoc Cong hòa x� hÙi chç ngh)a Viet Nam muôn n�m! 

- Chú tich Hô Chí Minh v+ �¡i sông mäi trong så nghiÇp cça chçng ta! 

(Có dê cuong tuyên truyên giui kèm) 

Ban Thurong vy Thành doàn Hà NÙi �Á nghË Ban Thuong vy các co sß 
Doàn tryc thuÙc, Báo Tuoi tré Thç �ô triên khai các nÙi dung tuyên truyên dâm 
bào yêu câu dê ra./. 

TM. BAN THUÖNG Vr THÅNH �OÅN 
Noi nhn 
- Nhu trên (dê t/hiÇn); 
- Ban TG TW �oàn 

E 

coPHQ BÍ THU 

BAN CHAP H 
- Ban TG TUHN (dé blcáo); 

THANH PY 

HA NØN P 

- �/c Bi thu TDHN 

Thuong tryre TÐHN (dé c/dao); 
Các Ban, Vän phòng TÐHN; 

Website TDHN; 
- Luru VT, TG./ 

Nguyên Tiên Hung 


