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KẾ HOẠCH 
tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ  

thăm tỉnh Lào Cai (23/9/1958-23/9/2023); 75 năm ngày Bác Hồ 
ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) 

----- 
 

 

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa 

XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 

(khóa XIII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh; Căn cứ Kế hoạch số 150-KH/TU, ngày 20/10/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng 

trong 3 năm 2023, 2024, 2025; Kế hoạch số 170-KH/TU, ngày 31/01/2023 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện việc học tập, làm theo và nêu gương theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây 

dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ 

thăm Lào Cai (23/9/1958-23/9/2023) và 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi 

đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thiết thực tổ chức các hoạt động, đợt thi đua chuyên đề hướng tới chào 

mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời 

kêu gọi Thi đua ái quốc. Qua đó để khắc ghi và thực hiện lời căn dặn của Người 

với Đảng bộ và đồng bào Lào Cai, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng 

bộ, tích cực đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo động lực mới, nhân lên 

khát vọng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra 

trong năm 2023. Là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân thể hiện tấm lòng tri ân với Bác bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết 

thực gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục 

vụ Nhân dân. Thông qua đợt thi đua nhằm phát hiện, biểu dương, tôn vinh và nhân 

lên điển hình xuất sắc trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn toàn tỉnh.  

2. Yêu cầu 

Các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Lào Cai, 

75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc cần được phát động và tổ chức 

rộng rãi trong toàn tỉnh một cách trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, không 

hình thức. Các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo triển 

khai đợt thi đua chuyên đề gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa 
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phương, đơn vị bằng kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ thiết thực, khả thi, dễ kiểm tra, 

đánh giá kết quả thực hiện. Thông qua các hoạt động thi đua, nhằm tạo không khí 

tự hào, phấn khởi trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và 

các tầng lớp Nhân dân về những thành tựu đạt được của tỉnh trong năm 2022, nhất 

là sau hơn 31 năm tái lập, đổi mới và phát triển của tỉnh.  

II. NỘI DUNG  

1. Triển khai đợt tuyên truyền cao điểm về nội dung và ý nghĩa của 06 bức 

thư, những bài báo và lời căn dặn của Bác Hồ với Đảng bộ và đồng bào Lào Cai 

ngày 23-24/9/1958; ý nghĩa và giá trị của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh ngày 11/6/1948.    

2. Phát động và tổ chức đợt thi đua chuyên đề chào mừng kỷ niệm 65 năm 

ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958-23/9/2023); 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu 

gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).  

3. Tổ chức đoàn đại biểu 65 gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và 

làm theo Bác về thăm quê Bác tại xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.  

4. Hoàn thành hạng mục chính công trình cải tạo, nâng cấp Công viên Hồ Chí 

Minh (Phường Lào Cai) chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai. 

5. Tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai gắn với sơ kết 03 

năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, tổng kết phong trào thi đua, 

biểu dương khen thưởng, biểu dương các điển hình học Bác. 

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH 

1. Triển khai đợt tuyên truyền cao điểm kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm 

Lào Cai và 75 năm  ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.  

- Nội dung: Tuyên truyền nội dung và ý nghĩa của 06 bức thư, những bài báo 

và lời căn dặn của Bác Hồ với Đảng bộ và đồng bào Lào Cai, nhất là dịp Người và 

phái đoàn chính phủ thăm Lào Cai ngày 23-24/9/1958. Về giá trị và ý nghĩa của Lời 

kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các phong 

trào thi đua yêu nước hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 

theo tinh thần của Nghị quyết số 35-NQ/TU, ngày 01/12/2022 của Tỉnh ủy về 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo.  

- Hình thức: Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình 

thức đa dạng (tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị báo cáo 

viên, hội nghị tuyên vận, bản tin, tài liệu sinh hoạt chi bộ, cổng thông tin điện tử, 

Fanpage... Lồng ghép vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính 

trị - xã hội hàng tháng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, cổ động trực quan).  

- Thời gian: Từ tháng 3/2023 đến tháng 9/2023 

- Chủ trì thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, chỉ đạo. 
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2. Phát động Đợt thi đua chuyên đề hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 

năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai. 

- Nội dung: Phát động và triển khai đợt thi đua với chủ đề “Lào Cai thi đua 

làm theo lời Bác - Nhân lên khát vọng phát triển”. Mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn 

vị có ít nhất một công trình, phần việc thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 

năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái 

quốc. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có ít nhất một việc làm ý nghĩa 

thiết thực học tập và làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; mỗi 

người dân thi đua làm theo lời Bác bằng hành động cụ thể, thiết thực. 

- Thời gian: Từ tháng 3 đến tháng 8/2023; tổ chức phát động tại Hội nghị 

học tập, quán triệt chuyên đề học Bác năm 2023 vào ngày 24/02/2022.  

- Chủ trì thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ 

hướng dẫn cụ thể nội dung, tiêu chí thi đua theo kế hoạch.  

3. Công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai 

- Nội dung: Hoàn thành hạng mục chính công trình nâng cấp, cải tạo Công 

viên Hồ Chí Minh, đưa nơi đây trở thành điểm giáo dục truyền thống, du lịch văn 

hóa, tham quan di tích và Nhà lưu niệm Bác Hồ, nơi thể hiện tình cảm của Bác Hồ 

với Lào Cai - Lào Cai với Bác Hồ.  

- Thời gian: Dịp 23/9/2023 

- Đơn vị thực hiện: Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, chỉ đạo Ủy ban 

nhân dân tỉnh triển khai thực hiện.  

4. Tổ chức đoàn đại biểu gồm 65 gương điển hình tiêu biểu về thăm quê 

Bác (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) 

- Thời gian: Tháng 9/2023. 

- Đơn vị thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan tham mưu Tỉnh ủy tổ chức đoàn đại biểu điển hình về thăm 

quê Bác bảo đảm an toàn, thiết thực và ý nghĩa (có kế hoạch riêng). 

5. Tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai gắn với sơ kết 3 

năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, tổng kết phong trào thi 

đua, biểu dương, tôn vinh các điển hình học Bác.   

- Nội dung: Tỉnh ủy tổ chức kỷ niệm cùng với sơ kết 03 năm thực hiện Kết 

luận số 01-KL/TW bằng phóng sự hình ảnh; tổng kết đợt thi đua cao điểm chào 

mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai; biểu dương, tôn vinh các điền 

hình học Bác; trao giải cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về 

chủ đề học tập và làm theo Bác. 

- Thời gian: Tháng 9/2023 (có kế hoạch riêng). 

- Đơn vị thực hiện: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan. 
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- Hình thức: Tổ chức kỷ niệm và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo  

- Chỉ đạo UBND tỉnh và hệ thống chính quyền các cấp đẩy mạnh các hoạt 

động thiết thực, ý nghĩa hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm 

Lào Cai, 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc theo kế hoạch của 

Tỉnh ủy. 

- Chỉ đạo triển khai tôn tạo, nâng cấp Công viên Hồ Chí Minh phường Lào 

Cai, thành phố Lào Cai theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy. Đưa nơi đây trở 

thành điểm giáo dục lịch sử truyền thống, du lịch văn hóa, tham quan di tích và nhà 

lưu niệm Bác Hồ, nơi thể hiện tình cảm của Bác Hồ với Lào Cai - Lào Cai với Bác 

Hồ. Tổ chức gắn biển khánh thành công trình vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ 

thăm Lào Cai.  

- Chỉ đạo xây dựng phóng sự với chủ đề “Lào Cai - 65 năm hành trình 

khát vọng” gắn với sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính 

trị, phát vào dịp trước, trong và sau dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào 

Cai; phát sóng trực tiếp chương trình Lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Lào Cai.  

- Chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Hội Văn học - Nghệ thuật, 

Bảo tàng tỉnh Lào Cai trưng bày sách, tranh, ảnh, bút tích và hiện vật thể hiện tình 

cảm của Bác Hồ với Lào Cai - Lào Cai với Bác Hồ tại Nhà lưu niệm Bác Hồ. 

- Chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn thực 

hiện đợt thi đua chuyên đề chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào 

Cai. Tổng kết đợt thi đua, xét khen thưởng các điển hình; làm công tác khen 

thưởng và biểu dương các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác tại Lễ kỷ 

niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai. 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ  

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tốt các hoạt 

động tuyên truyền cao điểm theo kế hoạch. Hướng dẫn và xây dựng đề cương 

tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, 75 năm ngày Bác Hồ ra 

Lời kêu gọi thi đua ái quốc. 

- Tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ 

thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh”.  

- Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai đợt thi đua chuyên đề 

chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai; công tác biểu dương, khen 

thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong đợt thi đua chuyên đề.  
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- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức trưng bày tranh, ảnh, ấn 

phẩm, hiện vật, bức thư, bài báo, … thể hiện tình cảm của Bác Hồ với Lào Cai, 

Lào Cai với Bác Hồ tại Nhà lưu niệm Hồ Chí Minh tại Phường Lào Cai. 

- Chủ trì tham mưu Tỉnh ủy tổ chức đoàn đại biểu 65 gương điển hình của 

tỉnh Lào Cai về thăm quê Bác (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) theo 

kế hoạch. 

- Tham mưu kế hoạch của Tỉnh ủy tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm 

Lào Cai, sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, tổng kết 

đợt thi đua cao điểm gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình xuất sắc. Dự 

toán kinh phí trình Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt.  

3. Văn phòng Tỉnh ủy 

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định bài diễn văn của 

Thường trực Tỉnh ủy, các văn bản liên quan trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy. 

Thẩm định kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào 

Cai, 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc  theo kế hoạch. 

4. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân 

tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng 

những việc làm thiết thực, cụ thể: Tổ chức các cuộc thi, hội thi, biểu dương, tôn 

vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; triển khai thực hiện các công trình, phần 

việc hướng tới các sự kiện kỷ niệm; phát động và hưởng ứng các phong trào thi 

đua, cuộc vận động, thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận, đoàn, hội, đội gắn với 

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

5. Các cơ quan báo chí của tỉnh và Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền; đăng tin, bài, ảnh, mở chuyên trang, 

chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, 75 năm 

ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Cụ thể: 

- Báo Lào Cai: Chuẩn bị tốt các nội dung tuyên truyền trước, trong và sau 

Lễ kỷ niệm; phát hành số báo đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ 

thăm Lào Cai.  

- Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai: Xây dựng và phát sóng phóng sự 
với chủ đề “Lào Cai - 65 năm hành trình khát vọng” phát vào dịp trước, trong và 

sau dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai. Chủ trì và chuẩn bị các điều 

kiện để truyền hình trực tiếp tại Lễ kỷ niệm.  

- Các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Lào Cai: Kịp thời đưa 

tin, phản ánh không khí thi đua, các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 65 năm 

ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 

trên địa bàn tỉnh. 
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6. Các huyện ủy, thị ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy 

Chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm 

ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958-23/9/2023), 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời 

kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) theo nội dung của kế hoạch này. Tổ 

chức đa dạng và sáng tạo các hoạt động tuyên truyền, triển khai đợt thi đua chuyên 

đề một cách thiết thực, hiệu quả. 

Chỉ đạo tổng kết đợt thi đua chuyên đề gắn với sơ kết 03 năm thực hiện Kết 

luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị bằng nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo (hội 

nghị, gặp mặt, báo công dâng Bác, hội thảo, tọa đàm, các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, …) vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai. Kịp thời biểu 

dương, tôn vinh, khen thưởng và đề xuất khen thưởng các điển hình xuất sắc trong 

đợt thi đua chuyên đề chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, 75 

năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 

65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái 

quốc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư TW Đảng, 

- Ban Tuyên giáo TW,  
- Đảng ủy Quân khu 2, 
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, 

- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh,  
- Các cơ quan TMGV Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh, UBMTTQ và các tổ 
chức CT-XH tỉnh, 
- Các huyện ủy, thị ủy, thành uỷ, ĐUTT, 

- Hội Nhà báo tỉnh, Hội VHNT tỉnh, 
- Các cơ quan báo chí của tỉnh, 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh, 
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy 
- Chuyên viên tổng hợp, VPTU 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 
 

 
 

 
 

 
Vũ Xuân Cường 
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