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Căn cứ Công văn số 2350-CV/TĐTN-BTG ngày 14/6/2022 của Ban 

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

đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2022)”. 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 cụ thể như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

-  Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về 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 trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, những 

đóng góp xuất sắc của đồng chí trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư 

tưởng, tổ chức và tấm gương đạo đức sáng ngời của đồng chí Nguyễn Văn Cừ. 

- Tuyên truyền cho thế hệ trẻ về nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của 

các 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 và Kế hoạch số 460 - KH/TWĐTN BTC ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn thực hiện Kết luận Hội  nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính 

trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý  nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu  hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa”; Kế hoạch của Đoàn thực hiện Kết luận 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, chế độ, xuyên tạc cuộc đời và những đóng góp của đồng chí 

Nguyễn Văn Cừ. 

2. Một số khẩu hiệu tuyên truyền:  
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- Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư 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!  

* Lưu ý: Các đơn vị sử dụng Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo  

Trung ương Đảng biên soạn được đăng tải trên hệ thống văn bản điện tử và  

Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn để làm căn cứ tuyên truyền. 

3. Hình thức thực hiện 

Tổ chức sinh hoạt chính trị, sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt chi đoàn theo 

chuyên đề; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng; tuyên truyền 

cổ động trực quan; chia sẻ bài viết, hình ảnh về thân thế, cuộc đời hoạt động và 

những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đối với Đảng 

và cách mạng Việt Nam. 

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.  
 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn; 

- Như kính gửi; 

- BBT Website Đoàn khối (đăng); 

- Lưu VT. 
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