
 

         K n       

- Các sở, ban, ngành, đoàn t ể cấp tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

- Báo Hà Tĩn , Cổng TTĐT tỉnh, Đà  PT-TH tỉnh; 

-   ĐD,   TT các Báo T  và các tỉn  trên địa bàn. 

 

Hướn  đến kỷ niệm 65 năm N ày Bác Hồ về t ăm Hà Tĩn  và 15 năm 

thành lập thành phố Hà Tĩn . Nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán 

bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh; về tư tưởn , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ôn lại truyền 

thống, khắc ghi những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ 

k n  yêu đối vớ  Đảng bộ và Nhân dân tỉn  Hà Tĩn , Sở Thông tin và Truyền 

t ôn  đề nghị: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh  

Chỉ đạo Cổn /Tran  T ôn  t n đ ện t  của cơ quan, đơn vị mìn  đẩy mạnh 

thông tin, tuyên truyền p on  trào t   đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 

năm N ày Bác Hồ về t ăm Hà Tĩn  và 15 năm t àn  lập thành phố Hà Tĩn , các 

hoạt động kỷ niệm tạ  các địa phươn  tron  tỉnh và Lễ kỷ niệm; đồng thời, tuyên 

truyền, thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và n ườ  lao động được biết về 

c ươn  trìn  Lễ kỷ niệm nhằm tạo k ôn  k   vu  tươ , p ấn khởi trong cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân  ướng về ngày kỷ niệm trọng đại của tỉnh nhà. 

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên tất cả các kênh truyền thông tạ  địa 

p ươn , trang trí khánh tiết các trụ sở cơ quan, các tuyến đường chính; vận động 

N ân dân, các cơ quan đơn vị trên địa bàn treo cờ Tổ quốc trong dịp tổ chức Lễ 

kỷ niệm. 

- Chỉ đạo các xã, p ường, thị trấn thông báo ngày 02 lần C ươn  trìn  Lễ 

kỷ niệm 65 năm N ày Bác Hồ về t ăm Hà Tĩn  và 15 năm t àn  lập thành phố 

Hà Tĩn  trên hệ thống hệ thống truyền t an  cơ sở để đôn  đảo bà con được biết 

và  ưởng ứng tham gia (Dự kiến Lễ kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật Chào 

mừng Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập 

thành phố Hà Tĩnh Bắt đầu từ 20h00 phút ngày 11/6/2022 tại Quảng trường 

thành phố Hà Tĩnh, đường Phan Đình Phùng,thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); 

đồng thời, tiếp phát các chương trình về Lễ kỷ niệm trên sóng phát thanh của 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 
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3. Các cơ quan báo chí địa phương, trung ương đóng trên địa bàn 

-   ố   ợp vớ  các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăn  cườn  các bà  v ết 

t ôn  t n, tuyên truyền về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

tình cảm, sự quan tâm của Bác đối vớ  quê  ươn  Hà Tĩn  và tìn  cảm của cán 

bộ, đản  v ên và N ân dân Hà Tĩn  đối với Bác; những thành tựu nổi bật mà 

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉn  Hà Tĩn , t àn  p ố Hà Tĩn  đã đạt 

được trong thời gian qua; những kết quả, kinh nghiệm trong triển khai, tổ chức 

thực hiện việc học tập và làm t eo tư tưởn , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị ở các cấp, các 

n àn , đoàn t ể; những tấm  ươn  đ ển hình tiên tiến trong học tập và làm theo 

tư tưởn , đạo đức, phong cách Hồ C   M n  trên các lĩn  vực. 

- Kịp thời đưa t n c ươn  trìn  Lễ kỷ niệm 65 năm N ày Bác Hồ về t ăm 

Hà Tĩn  và 15 năm t àn  lập thành phố Hà Tĩn  (dự kiến diễn ra vào ngày 

11/6/2022 tại Quảng trường thành phố Hà Tĩnh; Giấy mời và chương trình cụ 

thể tại Lễ kỷ niệm sẽ gửi tới các cơ quan Báo sau) trên các p ươn  t ện thông tin 

đại chúng, các nền tảng mạng xã hội nhằm làm nổi bật những thành tựu mà 

Đảng bộ và N ân dân Hà Tĩn  đã đạt được tron  65 năm qua t eo lời dạy của 

Bác Hồ, cùng vớ  15 năm xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩn . 

Đây là c ương trình lớn, có ý n  ĩa đặc biệt quan trọng của tỉnh nhà nhằm 

làm nổi bật những thành tựu mà Đảng bộ và N ân dân Hà Tĩn  đạt được trong 

65 năm qua, cùn  vớ  15 năm xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩn , từ đó 

tiếp tục k ơ  dậy niềm phấn khở , t n tưởng, tự hào của cán bộ, đảng viên và 

N ân dân tron  t   đua t ực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Sở Thông tin và 

Truyền t ôn  đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện ./. 
 

Nơi nhận: 
- N ư trên;  
- Ban Tuyên giáo TU (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãn  đạo Sở; 
- Lưu   T, TTBCXB4. 

 

   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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