
BCH DOAN TiNH SON LA BOAN TNCS HO CHI MINH 

S:otq5CV/TDTNTG San La, ngày 28 tháng 4 näm 2020 
V/v tuyên truyên k nim 130 nám Ngày sinh 
hü tich Ho Chi Minh (191511890-191512020) 

1(11117 gui: Ban Thuông vy các huyn, thành doàn, doàn tru'c thuiôc. 

Thirc hin Huâng dn so^ 99-HD/BTGTU ngày 17/4/2020 cüa Ban Tuyên 
giáo tinh üy ye vic tuyên truyên k5' nim 130 nàm Ngày sinh Chu' tich H6 Chi 
Minh (19/5/1890-19/5/2020), Ban Thuông vii tinh doàn dê nghj Ban Thuing vii 
các huyn, thành doàn, doàn trirc thuc quan tam triên khai imt s6 ni dung sau: 

1. Ni dung tuyên truyn 

- Tuyén truyn, giáo duc cho the^ h tré v than the, cuc dôi, sr nghiêp 
cách mng ye yang cüa Chü tich Ho ChI Minh; ton vinh nhüng cong hin vi dai cüa 
Ngthi dôi vci sir nghi cáchmtng cüa Dãng và dan tc Vit Nam, vài phong trào p  
cong san Va cOng nhãri quôc tê. 

- Th hin lông thành kinh tu&ng nhâ, tri an sãu sac: cu*  a tui tré và than dan 
Vit Nam ciTing nhu tinh cam yêu men, kInh trong cña nhân dan các niiOc trên the 
gici dôi vOi ChU tich Ho Chi Minh vi dai. 

- KhAng djnh sirc s6ng tnrrng tn cüa tt.r tu&ng H6 Chi Minh; phãn tich, 
lam rô sr vn dung và phát triên sang to ttx tu&ng Ho Chi Minh trong sir nghip 
dôi mâi, cong nghip hóa, hin dii hóa dat nuâc và hi nhp quOc tê; dâu tranh, 
phãn bác nhuing thông tin, luãri diêu, quan diem sai trái, xuyên tac  ye than the, 
sir nghip each rnng cUa Chili tich Ho Chi Minh, phü djnh giá trj to Rin cüa tLr 
ti.thng Ho Chi Minh. 

- Tuyên truyn nhân rng mô hInh hay, cách lam sang tao, hiu qua trên các 
linh virc dôi sng xA hi; biêu di.rcing tp the, ca nhân diên hInh trong thirc hin Chi 
thi so 05-CTITW ci:ia B6 Chinh trj; tuyên truyên vic triên khai thirc hin Chuyên 
de nàm 2020 "Tang cu'&ng khói dgi doàn két toàn dan t6c, xáy drng Dáng và h 
thong chmnh trj trong s(ch, vi2ng mQnh". 

- Phán ánh không khI phn kh&i, tin tuàng vào sv länh do cüa Dãng vâ con 
duOng cách ming Vit Nam, phong trào thi dua yeu nuóc cilia tuôi trê và các hoat 
dng tuyên truyn, k$' nirn sir kin din ra ô dja phuang, don vi; chü trong tài các 
hoat dông ky niêm, cac phong tiao thi dua, cac boat Ong trong tam cua Doan TO 
chüc cuôc thi tIm hiu "Bác Ho vâi thiêu nhi - thiéu nhi vol Bthc Ho "; to chüc 
Lien hoan Thanh nién tiên tin lam theo li Bác các cap, tiên ti Lien hoan 
Thanh then tiën tin lam theo 16i Bác tinh Son La I-an thü VI, nm 2020.., 

(gii kern dé cuvng tuyên truyn V nirn 130 narn Ngày sinh Chü tich 
Hj Chi Minh) 



2. HInh thu'c tuyên truyên 

- To chirc tuyên truyn trên các phucing tin thông tin di chiing, ban tin 
ni b, qua các an phârn tuyên truyên và trên website ciia Doàn. 

- Tuyên truyên co dng trrc quan(ireo bängzôn, kMu hiu, pano, ápphIch,..). 

- Tuyên truyn trên mng xâ hi (facebook, zalo, youtube...). 

- Hott d)ng tuyên truyn ming (hoit dóng cia báo cáo viên, tuyén truyn 
viên, sinh hogt chi doàn, chi h61, hpp cc' quan, don vi...). 

3. Mt s6 khu hiu tuyên truyn 

- Nhit 1it châo müng 130 näm Ngãy sinh Chü tjch I-Iô Chi Mirth vi d.i 

(19/5/1890-19/5/2020)! 

- Chü tjch Ho^ Chi Minh - Lath ti thiên tài cüa Dáng và Nhân dan ta! 

- Chü tjch Ho Chi Minh - Anh hung giãi phóng dan tc, Nba van boa ki.t 

xuât cUa Vit Nam! 

- Di chüc cüa Chü tch Ho^ Chi Minh - Li ci1a non song dt nuâc! 

- 
Song, chin du, lao dng và hçc tp theo guang Bak Ho^ vi diI 

- Nuc Cong hôa xã hi ehü nghia Vit Nam muOn nãm! 

- Dãng Cong san Vit Nam quang vinh muOn närn! 

- 
Chü tjch Ho Chi Minh vi dri sng mai trong sr nghip cüa chOng ta! 

Ban Thi.thng vi tinh doãn & nghj Ban Thung vV các huyn, thành doàn, 
doàn tivc thuc nghiêrn tñc triên khai, thirc hin./. 

TM. BAN TH1T6NG VIV TNH DOAN 
PHO BI THLT Noi Ain: 

-NhtrKg; 
- Lmi VT, BIG (21b) 

Cam Thi Huyên Trang 


