
THỊ ỦY HƯƠNG TRÀ                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 BAN TUYÊN GIÁO 

                *                                                  Hương Trà, ngày 08 tháng 02 năm 2023 

     Số 77-HD/BTG 

HƯỚNG DẪN 

tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh  

đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023) 

----- 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 84-HD/BTGTU, ngày 31/01/2023 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về việc “tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng 

Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)”, Ban Tuyên giáo Thị ủy hướng dẫn công 

tác tuyên truyền kỷ niệm như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Trung tướng Đồng 

Sỹ Nguyên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò 

lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các 

đồng chí lãnh đạo tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu 

tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc. 

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để giáo dục lý tưởng cách 

mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ các thế 

hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ noi gương Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và 

các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiêu biểu, ra sức học tập, lao động và cống hiến 

sức lực, trí tuệ để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

2. Yêu cầu 

Công tác tuyên truyền, kỷ niệm cần tiến hành bằng nhiều hình thức sinh động, 

đảm bảo trang trọng thiết thực, hiệu quả, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ 

lớn, sự kiện lịch sử, chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh và thị xã; 

tạo không khí phấn khởi thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Trung 

tướng Đồng Sỹ Nguyên, người đảng viên cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài 

năng, đức độ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, 

đặc biệt là những đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng, duy trì thông suốt 
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đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại và trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo 

tổ chức chiến đấu, bảo vệ, khai thác đường Trường Sơn chi viện sức người, sức 

của cho các chiến trường và nhiệm vụ giúp đỡ cách mạng Lào, xây dựng củng cố 

vùng giải phóng. 

2. Những thắng lợi vĩ đại của Nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đặc biệt là những 

thắng lợi và chiến công hiển hách trên chiến trường Trường Sơn - đường Hồ Chí 

Minh - con đường huyền thoại gắn với tên tuổi của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. 

3. Những đóng góp của đồng chí Đồng Sỹ Nguyên trên cương vị Ủy viên Bộ 

Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong 

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội sau ngày đất nước thống nhất. 

4. Tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần dũng cảm, luôn nêu cao 

phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân 

dân, tận tụy với nhiệm vụ được phân công; tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và Nhân 

dân cả nước, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số sống trên dãy Trường Sơn đối 

với Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. 

5. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM  

Tùy thuộc vào điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, có 

thể tổ chức tuyên truyền kỷ niệm bằng các hình thức phù hợp, như: tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, 

Youtube...), tuyên truyền cổ động trực quan (băng rôn, pa nô, áp phích, bảng điện 

tử...); sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội...  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các TCCS đảng trực thuộc Thị ủy 

- Chỉ đạo tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh 

đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện 

của địa phương, đơn vị mình.  

- Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân 

để chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp, mới nảy sinh và báo cáo theo quy định.  

2. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã  

- Tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền tới cán bộ, hội viên, đoàn viên 

bằng hình thức phù hợp: trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin 

điện tử của đoàn thể; qua giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống về cuộc đời, 

sự nghiệp cách mạng của đồng chí Đồng Sỹ Nguyên. 
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- Vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhất là cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, 

tuyên truyền viên chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã  

- Phối hợp quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc 

đăng tải thông tin trên Internet và mạng xã hội. 

- Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đăng tải, phát tán thông tin 

sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã 

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là trên pa nô, 

áp phích, bảng điện tử, tranh ảnh và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… 

chào mừng, phù hợp với tình hình thực tế. 

- Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy xây dựng kế hoạch, 

triển khai các tuyến tin, bài, phóng sự, chương trình với nội dung và thời lượng 

phù hợp; chú trọng khai thác thông tin tư liệu chính thống, những nội dung, vấn đề 

có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

nhân dân. 

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Đồng Sỹ Nguyên - Vị tướng của đường Trường Sơn huyền thoại! 

2. Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Vị tướng tài ba, nhà lãnh đạo đức độ và tài năng! 

3. Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - người học trò ưu tú 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! 

 Ban Tuyên giáo Thị ủy gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh 

đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023) do Ban Tuyên giáo 

Trung ương biên soạn trên trang Thông tin điện tử của Thị ủy Hương Trà tại địa chỉ: 

thiuyhuongtra.vn. Đề nghị các địa phương, đơn vị khai thác, sử dụng để triển khai 

công tác tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên 

địa bàn thị xã.  

 

Nơi nhận:                                                                                      TRƯỞNG BAN                                                                                                        
- Ban Tuyên giáo TU,  để                                                                              

- Thường trực Thị ủy,  b/c 

- Các TCCS Đảng,    

- UBMT và các đoàn thể thị xã, 

- Phòng Văn hóa và Thông tin,                                                             Lê Nhật Minh  
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, 

- Lưu BTG Thị ủy.                                                                                                                                                                                                                                                           
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