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HƯỚNG DẪN
tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng,
Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(11/6/1912 - 11/6/2022)
-----Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Hướng dẫn số 50HD/BTGTW, ngày 20/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tuyên truyền
kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912 - 11/6/2022)”, Ban Tuyên
giáo Thành ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí
Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò
lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các
đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của
Đảng và cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, hòa
bình, thống nhất Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước; củng cố, bồi đắp niềm
tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.
2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần giáo dục truyền
thống lịch sử văn hóa tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát
vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân
dân, nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây
dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
3. Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần bảo đảm đúng quy định, trang trọng,
thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; nội dung và hình thức
tuyên truyền phong phú, đa dạng phù hợp với tình hình thực tế, gắn với tuyên
truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của thành
phố, tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành
phố lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
II. Nội dung, hình thức, tài liệu tuyên truyền
1. Nội dung tuyên truyền
- Cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng và cống hiến to lớn của đồng chí
Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, nhất là
trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc
Mỹ xâm lược giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, trong sự nghiệp đổi mới,
xây dựng và phát triển đất nước. Khẳng định đồng chí Phạm Hùng là một cán bộ
lãnh đạo tài đức vẹn toàn; luôn năng nổ, nhiệt huyết, mưu lược, làm việc có kế
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hoạch khoa học, sâu sát thực tiễn, không quản ngại khó khăn, luôn hoàn thành xuất
sắc các nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân tin tưởng giao cho.
- Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Phạm Hùng tấm gương mẫu mực về sự kiên trung, bất khuất; suốt cuộc đời phấn đấu, hy sinh vì
độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân; nhà lãnh đạo tài
năng của của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc học tập,
noi theo tấm gương đạo đức sáng ngời của đồng chí Phạm Hùng trong cán bộ, đảng
viên và Nhân dân.
- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng,
Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí
Phạm Hùng.
2. Các hình thức tuyên truyền
Tùy thuộc vào tình hình thực tế của các quận, huyện, cơ quan, đơn vị, có thể
tổ chức tuyên truyền kỷ niệm bằng các hình thức phù hợp như: Tuyên truyền thông
qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, mạng xã hội (Facebook,
Zalo, Youtube, VCNET...), tuyên truyền cổ động trực quan (băng rôn, pa nô, áp
phích, bảng điện tử...); trong sinh hoạt thường kỳ của tổ chức chính trị - xã hội; hệ
thống thông tin cơ sở; trang thông tin điện tử,..
3. Tài liệu tuyên truyền
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng,
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912
- 11/6/2022)” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn (đính kèm văn bản).
III. Tổ chức thực hiện
1. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố: Phối
hợp chỉ đạo, triển khai các hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và các
tầng lớp Nhân dân; giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc,
khích lệ, cổ vũ đoàn viên, hội viên, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Phạm
Hùng, tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây
dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
2. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố: Quản lý chặt chẽ các hoạt
động thông tin, tuyên truyền, nhất là việc đăng tải thông tin trên các báo, đài, tạp
chí, trên internet và mạng xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa
thông tin sai trái, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng, chống
phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.
3. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố: Chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ
chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm trên các phương tiện thông tin đại chúng;
tuyên truyền cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng rôn, pa nô, áp
phích, bảng điện tử... trong dịp kỷ niệm.
4. Các cơ quan báo, đài, Cổng Thông tin điện tử thành phố: Triển khai
tuyến tin, bài, phóng sự, chương trình với nội dung và thời lượng phù hợp,
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có ý nghĩa tuyên truyền tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các
tầng lớp Nhân dân. Việc tuyên truyền phải căn cứ vào nguồn thông tin, tư
liệu do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp, phát hành; không khai thác những
vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau; những vấn đề có tính chất “nhạy cảm” cần phải
báo cáo, xin ý kiến của Ban Tuyên giáo Thành ủy trước khi tuyên truyền.
Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố tiếp sóng, phát sóng về Hội thảo
và phim tài liệu về đồng chí Phạm Hùng trong dịp kỷ niệm.
5. Ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực
thuộc Thành ủy
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo và tổ
chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm; thường xuyên theo dõi, định hướng
công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổ động trực
quan, có sức hấp dẫn và tính giáo dục.
- Vận động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đăng tải, chia sẻ
thông tin tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến của đồng chí Phạm
Hùng đối với cách mạng Việt Nam trong các hội nghị tuyên truyền, trên các trang
mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, Vcnet,...).
IV. Một số khẩu hiệu tuyên truyền
1. Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 11/6/2022)!
2. Đồng chí Phạm Hùng - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất!
3. Đồng chí Phạm Hùng - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
4. Đồng chí Phạm Hùng - Người con ưu tú của dân tộc và quê hương Vĩnh Long!
5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi
Nghịquyết Đại hội XIII của Đảng!
6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ,
đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tổng hợp các hoạt động tuyên truyền chung
trong báo cáo tháng, quý gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy.
Nơi nhận:
- Cơ quan TT BTGTW khu vục MT-TN (b/c),
- Thường trực Thành ủy (b/c),
- Lãnh đạo Ban,
- BTG, BTH các QU, HU, đ/ủy trực thuộc TU,
- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức CT-XH TP,
- Sở: VH-TT, TT-TT,
- Các báo, đài thành phố,
- Lưu VT, P.TTBCXB.
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