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Căn cứ Công văn số 2286-CV/TĐTN-BTG ngày 20/5/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn “về việc tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh 

đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022)”. Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền, kỷ niệm cụ thể như sau: 

1. Tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về cuộc đời, quá trình 

hoạt động cách mạng và cống hiến to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với sự 

nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, nhất là trong hai cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành độc lập dân tộc, 

thống nhất đất nước. 

2. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, 

thanh thiếu nhi trong tỉnh về những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của 

đồng chí Phạm Hùng – tấm gương mẫu mực về sự kiên trung, bất khuất; suốt 

cuộc đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no 

của Nhân dân; nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh. 

3. 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, sự nghiệp của 

đồng chí Phạm Hùng (Gửi kèm đề cương chi tiết). 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc quan tâm, thực hiện tốt công văn này. Kết quả báo cáo lồng 

ghép với báo cáo tháng của đơn vị.  
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