
BCH DOAN TfNH SON LA DOAN TNCS HO CHi MINH 

S6:D4CV/TDTN-TG San La, ngàv J tháng 4 nãm 2020 
V/v tuyên truyn /g nirn 150 nãrn Ngày sinh 

V.1 Lenin (22/4/1870-22/4/2020) 

K/nh girl: - Ban Thirô'ng viii các huyn, thành doàn, do-an trirc thuôc. 

Thi:rc hin Hrâng dn sa 6 95-HD/BTGTU ngày 08/4/2020 cUa Ban Tuyên 
giáo tinh Uy ye vic tuyên truyën k9 nim 150 nàm Ngày sinh V.I.Lênin 
(22/4/1870-22/4/2020), Ban Th.thng vii tinh doàn dê nghj Ban Thung vu các 
huyên, thành doàn, doàn trirc thuc quan tam triên khai mt so ni dung sau: 

1. Ni dung tuyên truyn 

- Tuyên truyn ve cuc &i su nghip, vã nh&ng cng hin vi dii cüa 
V.LLênin - Lânh t1i cüa cuc Cách mng xã hi chü nghia tháng Mu'ôi Nga dOi vói 
phong trào cong  san và cong nhãn quôc tê; vai trO, 9 nghia cUa cacti mang  tháng 
Mithi Nga dôi vâi sr nghip dâu tranh giâi phóng dan tc Vit Nam. 

- Khng dlnh  giá tri bn viJng vâ src sng cüa cách mng tháng Mi.thi Nga, 
cüa chü nghia Mac - Lenin vào sir nghip each mng cüa Vit Nam trong giai doan 
mdi; dâu tranh phãn bác các thông tin, quan diem sai trái, xuyen tac phU nhn giá 
trj cüa chü nghia Mac - Lenin vâ tu tung Ho Chi Minh. 

2. HInh thüc tuyên truyên 

- Tuyên truyn thông qua di ngQ báo cáo viên, tuyên truyn viên cac ep; 
thông qua các phuong tin thông tin dai  chüng, bàn tin ni b, qua eec an phâm 
tuyôn truyén, trên website, fanpage cüa Doàn. 

- Thông qua sinh boat thuô'ng k9 cüa to chrc Doàn các cp. 

- Tuyên truyn trçrc quan (pa nO, áp phIch, khãu hiu,...). 

3. Mt so khu hiu tuyên truyn 

- Chào mrng 150 nàm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2020) 
- Nhã tu' 

tuâng vi dai,  nhâ 19 1un chInh tri kit xuât, lãnh tu 1i lac cüa giai cap cOng nhãn 
và nhãn dan lao dng toàn the gió'i! 

- Kiên djnh Chu'  nghia Mac - Lenin, tu tudng f40^ Chi Minh, vi miic tiêu dOc 
lap dan tc và chü nghia xä hti! 

- ChU nghia Mac - Lenin, tu' tithng Ho Chi Minh là nn tang tu ti.x&ng, kinh 
chi nam cho hành dng ciia Dãng! 

- Vn dung sang tao  Chü nghTa Mac - Lenin, ttr tung Ho^ Chi Minh Va phi 
hap vâi thirc tién Vit Nam! 

- Tt Ca vi rnçlc tieu dan giãu, nLrOc mnh, dan chü, cong b.ng, van minh! 



Ban Thithng vV tinh doãn & nghj Ban Thung vy các huyën, thinh doàn, 
doàn trrc thuc nghiêm tüc trién khai, thisc hin.I, 

TM. BAN THUNG VU TINH DOAN 
PHO BI THJJ Nyi nhãn: 

- Nhtr trêii: 
- Ltru VTh BTG (21b). 

i'i Thj Huyn Trang 


