
HUYỆN ỦY HÀM THUẬN BẮC                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
          BAN TUYÊN GIÁO
                         *                                  Hàm Thuận Bắc, ngày 06 tháng  5 năm 2021
         Số 10- HD/BTGHU 

HƯỚNG DẪN
tổ chức các hoạt động, tuyên truyền kỷ niệm 110 năm 

Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021)
-----

Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU, ngày 29/4/2021 của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy về “tổ chức các hoạt động, tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác 
Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021)”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy 
hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, 
đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa dấu mốc 
lịch sử Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; 
quá trình dừng chân của Bác tại Phan Thiết, Bình Thuận; về thân thế, sự nghiệp của 
Người. 

2. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền  kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ 
ra đi tìm đường cứu nước phải thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tế tình hình, 
điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT 
ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt 
Nam; với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; tình cảm yêu mến, kính trọng 
của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Bối cảnh chính trị - xã hội Việt Nam thời điểm Người ra đi tìm đường cứu 
nước, nhất là sự khủng hoảng đường lối cách mạng và sự thất bại của các cuộc 
khởi nghĩa do các sĩ phu yêu nước lãnh đạo; ý chí, quyết tâm đi tìm con đường cứu 
nước của Người và những chuyển biến trong nhận thức khi Người đến với chủ 
nghĩa Mác - Lênin; những dấu mốc quan trọng trong hành trình tìm đường cứu 
nước, thời gian dừng chân dạy học tại Trường Dục Thanh, Phan Thiết; ý nghĩa lịch 
sử, ý nghĩa thời đại của con đường cứu nước, giải phóng dân tộc mà Người đã lựa 
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chọn. Tình cảm của bạn bè và nhân dân thế giới đối với nhân cách, di sản và tư 
tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định sự trường tồn, ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng 
Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sự vận dụng và phát 
triển  sáng  tạo  tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  trong  sự  nghiệp  đổi  mới;  tuyên truyền 
những gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh ở các ngành, địa phương, đơn vị, nhất là những tập thể, cá nhân tiêu 
biểu trong các phong trào thi đua.

- Đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị 
lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Hình thức tổ chức hoạt động tuyên truyền

Các cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị, Mặt trận, đoàn thể huyện căn cứ tình hình 
thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị mình để tổ chức các hình thức tuyên truyền 
phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Có thể nghiên cứu một số hình thức sau:

- Tổ chức tọa đàm, giao lưu, sinh hoạt, xem phim tư liệu, thi tìm hiểu, thi kể 
chuyện về Bác, hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể thao, tham quan Bảo tàng Hồ Chí 
Minh chi nhánh Bình Thuận, tổ chức hành trình về nguồn...

- Phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm 
ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, gắn với thực hiện các công trình, phần 
việc thiết thực, ý nghĩa phù hợp với khả năng, điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn 
vị, địa phương. 

- Tham gia viết tin, bài chia sẻ thông tin, hoạt động về 110 năm ngày Bác 
Hồ ra đi tìm đường cứu nước đăng trên website, trang thông tin điện tử, facebook 
của cơ quan, đơn vị; treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng...

3. Thời gian tổ chức hoạt động:

Từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 30/6/2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy cơ sở, Mặt trận và các đoàn thể huyện căn cứ Hướng dẫn này 
và tình hình, điều kiện của của địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức tốt 
các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu 
nước (05/6/1911- 05/6/2021) bằng hình thức phù hợp (theo đề cương gửi kèm).
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2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 
huyện tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, tăng thời lượng tuyên 
truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam, chú trọng 
tuyên truyền sâu nội dung Bác Hồ dừng chân dạy học tại Trường Dục Thanh, Phan 
Thiết trong hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Người.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu  
nước (05/6/1911-05/6/2021)!

2. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa !

3. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và 
kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!

4. Toàn Đảng, toàn dân,  toàn quân quyết  tâm “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”!

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

6. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

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

Nơi nhận:                           TRƯỞNG BAN
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,          (báo cáo)                           
- Thường trực Huyện ủy,              
- UBND huyện,
- Các cấp ủy cơ sở,
- Mặt trận, các đoàn thể huyện,
- Phòng Văn hóa và Thông tin, 
- Trung tâm VH-TTvà TT huyện,        Nguyễn Thị Hiền
- Lưu Ban Tuyên giáo Huyện ủy. TRANG-50                   
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