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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm  

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) 
 

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-BCĐ ngày 20/3/2020 của Ban Chỉ đạo các 

ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019 - 2020 về việc 

tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 – 19/5/2020), Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2020) trên địa bàn huyện như sau:       

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách 

mạng, những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách 

mạng của Đảng và Dân tộc Việt Nam; với phong trào cộng sản và công nhân 

quốc tế; những tình cảm yêu mến, kính trọng của Nhân dân Việt Nam và thế giới 

với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó nhằm tiếp tục bồi đắp tình yêu quê hương đất 

nước và niềm tự hào cho mọi tầng lớp Nhân dân Việt Nam có lãnh tụ Hồ Chí 

Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang và trong công cuộc 

xây dựng, phát triển, đổi mới đất nước ngày nay. 

Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên mọi tầng lớp Nhân dân tích 

cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, hăng hái thi đua trong học tập, lao 

động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh 

năm 2020, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng 

bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, 

phù hợp với điều kiện thực tế, tránh phô trương hình thức, lãng phí. Trên cơ sở 

nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, ban ngành của huyện chủ động triển khai 

thực hiện đạt hiệu quả. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 

a) Thời gian: Trong năm 2020, tập trung cao điểm trong tháng 4, 5/2020. 

b) Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn toàn huyện. 



  

 

 

2 

c) Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, những cống 

hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và 

dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế; những tình 

cảm yêu mến, kính trọng của Nhân dân Việt Nam và thế giới với Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. 

- Tuyên truyền các hoạt động thiết thực, nổi bật của cả nước và các cấp, 

các ngành trên địa bàn huyện hướng tới chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh; lồng ghép với tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, hướng 

tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

- Tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí 

Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuyên 

truyền những kết quả đạt được sau 51 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh và những thành tựu của đất nước qua gần 35 năm thực hiện đường lối 

đổi mới.  

- Tuyên truyền về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 

của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. 

d) Hình thức tuyên truyền 

- Viết, đăng tải tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng như: Đài phát thanh cấp huyện, cấp xã; trên Cổng thông tin điện tử của 

huyện, màn hình điện tử Led tại trung tâm thị trấn Đình Lập và các hình thức 

tuyên truyền khác. 

- Tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan trên đường phố: treo pa nô, 

băng rôn khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, cờ hoa trang trí tuyên truyền trên địa bàn toàn 

huyện. 

- Tổ chức các hoạt động toạ đàm, văn hóa, văn nghệ, thể thao, cuộc thi tìm 

hiểu kiến thức… Tuyên truyền, phổ biến trong các buổi sinh hoạt chính trị, các 

cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, đoàn thể các cấp, các khu 

dân cư. 

- Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị treo băng rôn khẩu hiệu, cờ 

Tổ quốc tại trụ sở cơ quan; các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm, 

từ ngày 15/5/2020 đến ngày 20/5/2020.  

2. Tổ chức chương trình văn nghệ quần chúng chào mừng Kỷ niệm 
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a) Thời gian: Dự kiến 20 giờ 00’, ngày 18/5/2020.   

b) Địa điểm: Sân vận động trung tâm huyện, khu 5, thị trấn Đình Lập. 

c) Cơ quan thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông chủ 

trì, phối hợp với Huyện Đoàn và UBND thị trấn Đình Lập thực hiện. 

Căn cứ tình hình thực tế, nếu dịch Covid – 19 chưa giảm, chưa có văn bản 

của cấp trên thì không tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao tập trung đông 

người. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Là cơ quan đầu mối, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện Kế 

hoạch này. Theo dõi, đôn đốc triển khai và tổng hợp, báo cáo tình hình tiến độ 

thực hiện các nội dung công việc với UBND huyện để chỉ đạo kịp thời theo kế 

hoạch.  

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, 

UBND các xã, thị trấn, Đội Chiếu bóng lưu động tuyên truyền về cuộc đời, sự 

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

sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc Việt Nam và thế giới. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông 

- Xây dựng các tin bài, phóng sự tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách 

mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp 

cách mạng của Đảng, dân tộc Việt Nam và thế giới; tuyên truyền về những hoạt 

động tiêu biểu của các cấp, các ngành hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh của 

Bác. 

- Triển khai công tác tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan chào mừng 

kỷ niệm tại khu trung tâm huyện; thực hiện công tác trang trí khánh tiết, tuyên 

truyền cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm. 

- Chủ trì thực hiện chương trình văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 

130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trung tâm. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao hưởng ứng cuộc vận động 

“toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” chào mừng kỷ niệm. 

3. Huyện Đoàn  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn, Hội, Đội tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống 

hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, 

dân tộc Việt Nam và thế giới; tuyên truyền những câu chuyện hay về Bác góp 

phần giáo dục đạo đức, lối sống và “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, 
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đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong lực lượng đoàn viên, thanh niên nhân 

dịp chào mừng kỷ niệm.  

- Phối hợp với Trung tâm VHTTT huyện tổ chức chương trình văn nghệ 

chào mừng kỷ niệm.  

 4. Đội chiếu bóng lưu động 

 Lựa chọn, khai thác các nguồn phim tư liệu về đề tài Đảng, Bác Hồ vĩ đại, 

chiếu phim phục vụ nhân dân trong dịp kỷ niệm. 

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn toàn huyện. 

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan liên quan kịp 

thời định hướng thông tin tuyên truyền những nội dung có liên quan đến hoạt 

động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

6. Các cơ quan, ban, ngành huyện 

Tùy điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người 

lao động và tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực 

hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển khai thực 

hiện treo băng rôn khẩu hiệu, cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan, đơn vị chào mừng kỷ 

niệm.  

7. UBND các xã, thị trấn 

Chỉ đạo tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan; 

tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm trên địa 

bàn quản lý. Treo băng rôn khẩu hiệu, cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan; tuyên truyền 

các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm, từ ngày 15/5/2020 đến ngày 

20/5/2020.  

Trên đây là K ế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của của mình chủ động 

triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa TTDL; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị,  ban,  ngành, MTTQ và các 

đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Vi Văn Đông  
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