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V/v triển khai công tác tuyên truyền  

kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen 

 (28/11/1820 - 28/11/2020)  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Lạng Sơn, ngày      tháng     năm 2020 

 

Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc Sở;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện. 
 
 

 

Thưc̣ hiêṇ Hướng dâñ số 11 - HD/BTGTU, ngày 13/11/2020 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy Laṇg Sơn về Tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh 

Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng 

Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện căn cứ chức năng, nhiêṃ vu ̣triển khai 

thực hiện công tác tuyên truyền như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp vĩ đại của Ph.Ăng-ghen đối với kho 

tàng lý luận của nhân loại và phong trào công nhân, cách mạng vô sản thế giới; 

khẳng định sự kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh vào điều kiện thực tiễn cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. 

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố, bồi 

dưỡng bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi 

nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

3. Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần tiến hành sâu rộng, thiết thực, phù 

hợp, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của 

đất nước, của tỉnh, tạo không khí phấn khởi, góp phần tạo nên không khí  thi đua 

và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên 

môn của các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.  

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối 

với kho tàng lý luận thế giới, nhất là đối với việc phát triển chủ nghĩa xã hội khoa 

học, phong trào công nhân và các Đảng vô sản trên thế giới; những phẩm chất 

đạo đức cao quý của Ph.Ăng-ghen.  

2. Những thành tựu, kết quả nổi bật trong vận dụng sáng tạo, phù hợp chủ 

nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện Việt Nam. 
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3. Các tác phẩm kinh điển của P.Ăng-ghen; các hoạt động kỷ niệm diễn ra 

ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh; đấu tranh, phản bác thông tin 

quan điểm xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê nin, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, 

chống phá Đảng, Nhà nước. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

Tùy thuộc vào diễn biến bệnh Covid - 19 và điều kiện tình hình thực tế của 

cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 

bằng các hình thức phù hợp như:  

- Biên tập, in ấn tài liệu tuyên truyền cung cấp cho cơ sở; xây dựng tin, bài 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử 

của địa phương, đơn vị…    

- Tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố: thay mới nội dung pano, 

treo băng rôn khẩu hiệu, cờ hoa… trong dịp kỷ niệm tại các trung tâm các huyện, 

thành phố, khu vực cửa khẩu, biên giới. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động bằng xe loa đường phố, nơi 

tập trung đông dân, truyền truyền trước các buổi chiếu phim, biểu diễn văn nghệ, 

giao lưu thể thao; lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt chung tại nhà văn hóa 

các thôn, khối phố… 

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tọa 

đàm, sinh hoạt chuyên đề....thiết thực chào mừng kỷ niệm tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương quản lý. 

  IV. NỘI DUNG, TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải “Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 200 năm 

Ngày sinhPh.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)” do Ban Tuyên giáo Trung 

ương biên soạn trên Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại địa 

chỉ: http://tuyengiaolangson.vn  Đề nghị các cơ quan, đơn vị khai thác tài liệu để 

tuyên truyền. Sau đợt tuyên truyền gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn 

hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông các huyện, thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền đạt 

hiệu quả./.  

Nơi nhận: 
- Như trên;(T/h) 

- Ban TG Tỉnh ủy LS; (B/c) 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ(HVĐ). 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

                     Phan Văn Hòa 

http://tuyengiaolangson.vn/
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