
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số:          /SVHTTDL-QLVHGĐ 
V/v triển khai công tác tuyên truyền  

kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ 

(10/10/1911- 10/10/2021) 

Lạng Sơn, ngày         tháng       năm 2021 

 

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. 
 
 

Thực hiện Công văn số 614/VHCS-QCTT, ngày 24/8/2021 của Cục Văn hóa 

cơ sở và Hướng dẫn số 45-CV/BTGTU, ngày 31/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy Laṇg Sơn về Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ 

(10/10/1911 - 10/10/2021);  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu 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 căn cứ chức năng, 

nhiêṃ vu ̣triển khai công tác tuyên truyền như sau:  

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí 

Lê Đức Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, đặc biệt 

trong Cách mạng Tháng Tám (1945) và trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước. 

2. Công lao, đóng góp của đồng chí Lê Đức Thọ đối với việc thực hiện nghĩa 

vụ quốc tế cao cả của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, giúp cách mạng Campuchia 

đánh đổ chế độ diệt chủng Khơme đỏ. 

3. Khẳng định đồng chí Lê Đức Thọ là một cán bộ lãnh đạo có tài năng về 

nhiều mặt: Nhà ngoại giao tài ba, nhà thương thuyết có tầm nhìn chiến lược, khôn 

khéo; "kiến trúc sư" có công lớn đối với công tác xây dựng Đảng và công tác tổ 

chức; một tâm hồn thơ giàu cảm xúc, một nhà thơ để lại nhiều tác phẩm có giá trị 

trong nền thơ ca cách mạng Việt Nam. 

4. Tuyên truyền phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Lê Đức Thọ - 

người chiến sĩ cách mạng kiên cường, bất khuất suốt đời trung thành, tận tụy với 

nước, với dân; đức tính cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; luôn có tinh thần tiến 

công, lạc quan cách mạng, chủ động, quyết đoán và sáng tạo; hết lòng thương yêu 

đồng đội, đồng chí và đồng bào; nhà lãnh đạo tài năng, người học trò xuất sắc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc học tập và noi theo tấm gương sáng ngời đạo đức cách 

mạng của đồng chí Lê Đức Thọ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. 
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5. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng 

chí Lê Đức Thọ diễn ra tại các bộ, ngành, địa phương trong cả nước, nhất là các 

hoạt động lớn, trọng tâm. 

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

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

các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền 

bằng những hình thức phù hợp. 

- 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 đơn vị, địa phương. Tuyên truyền, chia sẻ lan tỏa trên internet, mạng xã hội 

(Facebook, Zalo, Youtube, Mocha...).  

  - Triển khai công tác trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan trên đường 

phố (bằng băng zôn, pa nô, áp phích, trên bảng điện tử…) và tổ chức các hoạt động 

văn hóa, trưng bày triển lãm tranh ảnh cổ động chào mừng kỷ niệm tại đơn vị, địa 

phương. 

- Các Đội Chiếu bóng lưu động, Đội tuyên truyền lưu động của tỉnh và các 

huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền lưu động bằng xe loa trên đường phố, 

nơi tập trung đông dân cư, tuyên truyền trước các buổi chiếu phim phục vụ nhân 

dân; hướng dẫn lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp, thường kỳ của cơ 

quan, đơn vị và tại Nhà văn hóa các thôn, tổ khối phố.  

- Ban quản trị Trang Thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

thực hiện đăng tải nội dung Hướng dẫn số 45-CV/BTGTU, ngày 31/8/2021 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy Laṇg Sơn về Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng 

chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021). 

III. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN: Từ nay đến hết tháng 10/2021.  

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ 

(10/10/1911- 10/10/2021)! 

2. Đồng chí Lê Đức Thọ - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất! 

3. Đồng chí Lê Đức Thọ - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh! 

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

5. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

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

(Có Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức 

Thọ (10/10/1911-10/10/2021) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gửi kèm) 

Nhâṇ đươc̣ công văn này, yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa 

và Thông tin các huyện, thành phố; Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; 
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Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông các huyện triển khai các hoạt động 

tuyên truyền đạt hiệu quả./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; (T/h) 

- Cục Văn hóa cơ sở;    B/c 

- Ban TG Tỉnh ủy LS;  

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ (PVT). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
ơ 

 
 

 

 
 

Phan Văn Hòa 
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