
UBND THỊ XÃ KINH MÔN
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Số:        /VHTT
V/v tuyên truyền ngày Bác Hồ về thăm tỉnh 

Hải Dương lần thứ 2 (31/5/1957) và lần thứ 4 
(26/7/1962)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kinh Môn, ngày      tháng 5 năm 2022

Kính gửi: 
    - Đài Phát thanh thị xã;
    - UBND các xã, phường.

Thực hiện Kế hoạch số 859/KH-SVHTTDL ngày 24/5/2022 tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh 
Hải Dương.

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị Đài Phát thanh thị xã và UBND các 
xã, phường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên 
truyền một số nội dung sau:

- Tuyên truyền sâu rộng làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận 
thức đầy đủ, sâu sắc về công lao to lớn và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

- Ôn lại những kỷ niệm, tình cảm của Bác Hồ dành cho Hải Dương và thể 
hiện sự biết ơn, lòng thành kính, tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 
tỉnh Hải Dương đối với Người.

- Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân phát huy tinh thần đoàn 
kết, hăng hái tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp 
theo; tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, 
có hiệu quả thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; tiếp tục đẩy mạnh, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh theo hướng thực chất, nhất là thực hiện các công việc đột 
phá, đổi mới sáng tạo.

- Đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng, 
tương xứng với tầm vóc lịch sử, thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc tổ 
chức các hoạt động kỷ niệm gắn với các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan 
trọng của đất nước, của tỉnh, của địa phương, đảm bảo trang trọng, thiết thực, 
hiệu quả.

* Thời gian tuyên truyền: từ tháng 5/2022 đến hết tháng 7/2022.
* Khẩu hiệu tuyên truyền:
1. Nhiệt liệt chào mừng 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần 

thứ 2 (31/5/1957 - 31/5/2022)! 
2. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần 

thứ 4 (26/7/1962 - 26/7/2022)! 
3. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh! 
4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng! 



5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Hải Dương phấn đấu thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII! 

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 
8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 
9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Đề nghị UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền tin bài trên hệ 

thống loa truyền thanh cơ sở và treo băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc, nhà 
văn hóa thôn, khu dân cư và trục đường đông người qua lại./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu PVHTT.

TM. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Kha
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