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HƯỚNG DẪN
Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm
Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
(11/6/1948 - 11/6/2018)

Căn cứ Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua đăc biệt chào mừng
kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
(11/6/1948 - 11/6/2018); Kế hoạch số 128/KH-BTC ngày 17 tháng 5 năm
2018 của Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn tỉnh về tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm
Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 11/6/2018);
Sở Nội vụ hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm
Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH. Ý NGHĨA
1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm xác định vai trò, vị trí, ý nghĩa
tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua tổ chức các
hoạt động kỷ niệm, tiếp tục phát động thực hiện các phong trào thi đua lập
thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm
của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong công cuộc
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.
2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương
hình thức.
II. NỘI DUNG
1. Tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thăm
hỏi, giúp đỡ và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công
với cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng; tặng quà cho các con em gia đình
chính sách vượt khó, học giỏi…;
Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao giữa
các cơ quan, đơn vị và trong các tầng lớp nhân dân;
Tổ chức các hoạt động về nguồn như: tham quan, tìm hiểu các địa danh,
di tích lịch sử cách mạng…;
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Qua đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, đoàn
viên thanh niên về Lễ kỷ niệm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
2. Qua tổ chức các hoạt động ý nghĩa chào mừng Lễ kỷ niệm, tích cực
vận động tinh thần tương thân, tương ái của các tập thể, cá nhân giúp đỡ các
gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng học bổng
cho học sinh nghèo vượt, khó học giỏi... Từ các hoạt động kỷ niệm này, góp
phần củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức, cơ
quan, đơn vị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị khẩn trương thực hiện
một số nội dung trọng tâm sau đây:
1. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu
hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm phong phú, đa dạng đến
các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân.
Thời gian các hoạt động kỷ niệm diễn ra trước, trong và sau Lễ kỷ niệm,
trong đó tập trung vào dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2018) và 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái
quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).
2. Chỉ đạo cơ quan truyền thông địa phương xây dựng các chuyên trang,
chuyên mục, thời lượng phát sóng biểu dương gương người tốt, việc tốt, các
điển hình và nhân tố mới.
3. Kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều
thành tích xuất sắc trong tổ chức phát động, thực hiện các hoạt động kỷ niệm
chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Trên đây là Hướng dẫn tổ chức đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 70
năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/1918). Đề
nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị khẩn trương tổ chức thực hiện
các hoạt động kỷ niệm thiết thực và hiệu quả./.
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