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Căn cứ Công văn số 2383-CV/TĐTN-BTG ngày 29/6/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn “về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí 

Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022)”. 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 

1.1. Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về thân thế và sự nghiệp cách 

mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt: Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và 

Nhân dân ta; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chiến sĩ cách 

mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì hạnh phúc của Nhân dân, vì độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội. 

1.2. Tuyên truyền cho thế hệ trẻ về những cống hiến to lớn của đồng chí 

Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là một trong 

những người đi đầu trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam (từ năm 1986), với 

những chỉ đạo, điều hành mang đấu ấn quan trọng, táo bạo trong phát triển kinh 

tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, góp phần đưa đất nước ta vượt qua thời điểm khó 

khăn, bước vào thời kỳ ổn định và phát triển; khẳng định đồng chí là nhà lãnh 

đạo thực tiễn, có tư duy chiến lược, quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám 

chịu trách nhiệm, luôn tìm tòi, trăn trở tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất 

nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.  

1.3. Phẩm chất cao đẹp của đồng chí Võ Văn Kiệt: Luôn hết lòng vì đất 

nước, vì Nhân dân, lấy mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy phụng sự Tổ quốc, phục 

vụ Nhân dân làm lẽ sống; luôn nêu cao tín tiên phong gương mẫu và giữ gìn sự 

đoàn kết thống nhất trong Đảng, thương yêu đồng bào, thắt chặt mối quan hệ 

máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là 

tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân và thế hệ trẻ Việt Nam 

học tập, noi theo. 

1.4. Tình cảm của cán bộ, đảng viên, đồng bào chiến sĩ cả nước, đặc biệt 

là Nhân dân các tỉnh phía Nam và quốc tế đối với đồng chí Võ Văn Kiệt. 

1.5 Một số khẩu hiệu tuyên truyền:  
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- Nhiệt liệt chào mừng 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt 

(23/11/1922 – 23/11/2022)! 

- Đồng chí Võ Văn Kiệt – Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời 

phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân! 

- Đồng chí Võ Văn Kiệt -  Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và 

Nhân dân ta! 

- Đồng chí Võ Văn Kiệt – Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh! 

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh! 

- 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! 

2. Hình thức thực hiện 

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 100 Ngày sinh đồng chí Võ Văn 

Kiệt, gắn với tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng 

cuối năm 2022, các hoạt động thi đua của các đơn vị. 

- Triển khai tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên bằng hình 

thức phù hợp, trong các buổi sinh hoạt lệ chi đoàn. Vận động, khuyến khích cán 

bộ, đoàn viên, thanh niên đăng tải, chia sẻ thông tin tuyên truyền kỷ niệm 100 

Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt trên các tài khoản Zalo, Facebook cá nhân và 

các trang nhóm mạng xã hội... 

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); 
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