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Về việc triển khai các hoạt động kỷ niệm 

 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Cẩm Xuyên, ngày      tháng 5  năm 2022  

 

     Kính gửi:    

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông. 
 
 

Thực hiện Công văn số 624/STTTT-TTBCXB ngày 24/5/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông; Công văn số 785/SVHTTDL-QLVH ngày 

25/5/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai các hoạt 

động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành 

phố Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với quy mô, 

hình thức phù hợp tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân.  

Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng kỷ 

niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm 

thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022) tại các khu vực trung tâm, 

trú sở làm việc, nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố, các trục đường chính 

nhất là tuyến đường Quốc lộ 1A và các tuyến đường đến khu, điểm di tích. 

Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở về thân thế sự nghiệp 

cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với tỉnh Hà 

Tĩnh; tiếp phát các chương trình phát thanh của tỉnh, huyện; xây dựng tin bài 

tuyên truyền hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà 

Tĩnh phát trên đài truyền thanh của xã, thị trấn. 

Kiểm tra, rà soát và thay thế các cụm pano, áp phích, khẩu hiệu… hư hỏng 

rách nát, nội dung không còn phù hợp; rà soát, thay thế hệ thống cờ đã rách nát, 

bạc màu nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên tuyền và đảm bảo mỹ quan. 

2. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tăng cường lượng tin bài, mở 

các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự phản ánh các hoạt động chào mừng kỷ 

niệm. Tập trung vào các nội dung tuyên truyền về thân thế sự nghiệp cách mạng 

và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình cảm sự quan tâm của 

Bác đối với quê hương Hà Tĩnh và tình cảm của cán bộ đảng viên và Nhân dân 

Hà Tĩnh đối với Bác; những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh thành phố Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua; những kết 



quả, kinh nghiệm trong triển khai, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư 

tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị ở các cấp các ngành đoàn thể; những tấm gương điển 

hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh trên các lĩnh vực; tuyên truyền các phong trào thi đua lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập thành 

phố Hà Tĩnh và các hoạt động kỷ niệm của các cấp, các ngành, đơn vị, đặc biệt là 

Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành 

phố Hà Tĩnh (dự kiến tổ chức vào ngày 11/6/2022)… lên hệ thống truyền thanh, 

cổng thông tin điện tử của huyện. 

Kẻ vẽ pa nô, áp pích, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền tại 

Trung tâm huyện, tuyến đường Hà Huy Tập. Thay mới các cụm pano, áp phích 

tuyên truyền đã cũ, không còn phù hợp với nội dung tuyên truyền. Tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào 

mừng Lễ kỷ niệm. 

3. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn: Phát động 

phong trào thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác 

Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà 

Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022); Treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, cờ vui và câu khẩu 

tuyên truyền trước trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (đối với cơ quan có màn 

hình Led đăng tải nội dung tuyên truyền lên hệ thống). Tổ chức các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ thể dục thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ công 

nhân viên chức và người lao động.  

4. Phòng Văn hóa - Thông tin: Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện 

của các cơ quan đơn vị, tổng hợp kết quả hoạt động tuyên truyền của các đơn vị, 

báo cáo UBND huyện. 

5. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 05/6/2022 đến hết ngày 

20/6/2022. 

6. Khẩu hiệu tuyên truyền 

1. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà ra sức thi đua thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022!  

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

3. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!  

4. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!  

5. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!  

6. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!  

7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”!  

8. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và 

kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam! 

 9. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 



Minh!  

10. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp 

phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh!  

11. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: hết 

lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân!  

12. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 

trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm!  

13. Kế tục trung thành sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vững 

bước đi lên chủ nghĩa xã hội!  

14. Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 

15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022)! 

15. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về 

thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh 

(28/5/2007 - 28/5/2022)!  

16. Chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 

- 15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022)!   

17. Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 

2020 - 2025!  

18. Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh quyết tâm thực hiện thành công lời dạy 

của Bác!  

Nhận được Công văn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng 

Văn hoá - Thông tin) trước ngày 10/6/2022 để tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch; 
- Sở Thông tin - Truyền thông; 

- Thường trực Huyện uỷ; HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Cổng thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Thắng 
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