
 

 

TỈNH UỶ HẢI DƯƠNG 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

Số          - HD/BTGTU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

 Hải Dương, ngày  06  tháng 7 năm 2022 

 

HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương 

(26/7/1962 – 26/7/2022) 

--- 

Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU, ngày 19 tháng 05 năm 2022 của Tỉnh 

ủy Hải Dương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải 

Dương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày 

Bác Hồ về thăm tỉnh  Hải Dương lần thứ 4 (26/7/1962-26/7/2022) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân nhằm ôn lại sự kiện 

Bác Hồ về thăm và làm việc với Tỉnh ủy Hải Dương; thể hiện sự biết ơn, lòng 

thành kính và tri ân tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác đối với Đảng bộ, 

chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương; đồng thời tuyên truyền những kết 

quả của Hải Dương trong việc nỗ lực thực hiện lời căn dặn của Người đối với 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh ta trong 60 năm qua. 

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để khơi  dậy niềm tự 

hào; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tiếp tục thi đua 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần 

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 

2022, xây dựng tỉnh Hải Dương ngày một giàu mạnh, văn minh. 

3. Hoạt động tuyên truyền cần được thực hiện trang trọng, thiết thực, 

hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, tạo được không khí phấn khởi, 

vui tươi. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Làm rõ quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Hải Dương luôn được 

Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt thể hiện 

qua những lần Bác về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương.  

2- Ôn lại sự kiện, nội dung và ý nghĩa của những lời dạy của Người khi về 

thăm tỉnh; khẳng định  những lời dạy của Bác đã trở thành động lực để Đảng bộ, 

chính quyền và nhân dân phấn đấu xây dựng quê hương Hải Dương ngày càng 

giàu mạnh, văn minh. Nêu bật kết quả, những thành tựu tiêu biểu sau 60 năm 

thực hiện lời dạy của Bác. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của 

Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị " Về đẩy 

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

gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây 

94



 

 2 

dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý 

nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu 

hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tuyên truyền nhân rộng gương người tốt, 

việc tốt, những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

4. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động về 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm 

tỉnh Hải Dương; tuyên truyền đậm nét buổi Lễ dâng hương kỷ niệm 60 năm 

Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần thứ 4 và phát động các phong trào thi 

đua thực hiện lời dạy của Bác. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền thông qua hội nghị Báo cáo viên, tuyên truyền viên các 

cấp; hội nghị giao ban khối tuyên truyền của tỉnh; tuyên truyền trên các tài liệu 

do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập và phát hành. 

2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; phối hợp 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và tỉnh bạn  

3. Tuyên truyền thông qua các tài liệu tuyên truyền, các hình thức cổ động 

trực quan. 

4. Thông các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi họp thôn, khu 

dân cư, các hội đoàn thể, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên, 

đoàn viên và quần chúng nhân dân  

5. Tuyên truyền thông qua hệ thống đài phát thanh cấp huyện, đài truyền 

thanh xã. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Xây dựng Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày 

Bác Hồ về thăm tỉnh  Hải Dương lần thứ 4 (26/7/1962-26/7/2022). 

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ dâng hương tại Khu 

Đài tưởng niệm Bác Hồ tại xã Hiệp Lực huyện Ninh Giang. 

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng, Ban Tuyên giáo 

các huyện ủy, thị ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tuyên truyền kỷ niệm 

60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh  Hải Dương lần thứ 4 (26/7/1962-26/7/2022). 

- Theo dõi, tổng hợp tình hình báo chí của Trung ương và của tỉnh, tình 

hình dư luận xã hội về các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh 

Hải Dương. 

2. Sở Thông tin và truyền thông  

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, trang/cổng thông tin điện tử, hệ thống phát 

thanh, truyền thanh trong tỉnh đưa tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng về 

sự kiện này. Chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong 

việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử. 
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3. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hoá, Trung tâm văn 

hoá thể thao các huyện, thành phố tăng cường thông tin, cổ động, treo cờ, băng 

zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, bảng điện tử; tổ hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao,... hướng về kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương. 

- Tổ chức triển lãm ảnh Bác Hồ với Hải Dương- Hải Dương với Bác Hồ 

nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương. 

4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội  

 Tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tuyên truyền sâu 

rộng trong hội viên, đoàn viên và các tổ chức cơ sở trong toàn tỉnh về các hoạt 

động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương. 

5. Các cơ quan thông tin đại chúng 

- Dành thời lượng thông tin, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm 

Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương; mở chuyên trang, chuyên mục chào 

mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần thứ 4; phản ánh 

và đưa tin kịp thời về các hoạt động kỷ niệm; tuyên truyền, biểu dương các tập 

thể, cá nhân, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, sản 

xuất và sáng tạo thực hiện lời dạy của Bác. 

- Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh đưa tin phản ánh sâu về các hoạt động 

kỷ niệm Bác hồ về thăm tỉnh Hải Dương (theo Kế hoạch số 76-KH/TU, ngày 

15/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Đài PTTH tỉnh phối hợp với Ban Tuyên 

giáo Tỉnh uỷ xây dựng phóng sự truyền hình “60 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Hải 

Dương lần thứ 4 (26/71962- 26/7/2022);  

 6. Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

Căn cứ vào Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày 

Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần thứ 4 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 

thực tế địa phương, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền; 

thông qua hệ thống Báo cáo viên, Đài phát thanh cấp huyện, đài truyền thanh cơ 

sở tăng cường tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục 

đích, ý nghĩa Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần thứ 4 (26/7/1962 – 

26/7/2022).  

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải 

Dương lần thứ 4 (26/71962- 26/7/2022);  

2. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương quyết tâm thực hiện lời dạy của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm tỉnh Hải Dương! 

3. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục tích cực học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 



 

 4 

4. Tích cực lao động, sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo 

tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

5. Toàn Đảng, toàn dân thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư 

theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

6. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương quyết tâm thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025! 

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

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

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

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

 (Đề cương tuyên truyền được gửi kèm theo Hướng dẫn này) 

 
 
Nơi nhận:                         
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo), 

- Thường trực Tỉnh uỷ (để báo cáo), 

- Lãnh đạo và các phòng chuyên môn Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ (qua nhóm Zalo), 

- Sở Thông tin -Truyền thông, 

- Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, 

- MTTQ và các đoàn thể chính trị tỉnh, Các cơ 

quan trong khối tuyên truyền (qua Zalo, Email), 

- Thường trực các huyện, thị, thành uỷ, ĐU 

trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Lưu VP. 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

      Nguyễn Mạnh Thắng 
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