
HUYỆN ỦY ĐỨC THỌ 
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Số  08  - HD/BTG 

               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

                 Đức Thọ, ngày 03 tháng 6 năm 2021 

           

HƯỚNG DẪN 

Công tác tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập (1831 - 2021),  

30 năm tái lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh 

 

 Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTG, ngày 27/5/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 190 

năm thành lập (1831 - 2021), 30 năm tái lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh, như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực 

lượng vũ trang và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, văn hóa, 

vùng đất và con người Hà Tĩnh; quá trình thành lập, phát triển của tỉnh Hà Tĩnh 

trong 190 năm qua và những thành tựu sau 30 năm tái lập tỉnh. 

 2. Góp phần giáo dục truyền thống yêu nước; đấu tranh chống các âm mưu 

hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn 

hóa, xuyên tạc lịch sử; cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân 

vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng đề ra; phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí chiến đấu kiên 

cường của quân, dân ta trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 3. Phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong cán bộ, đảng viên 

và các tầng lớp Nhân dân lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập 

(1831 - 2021), 30 năm tái lập (1991 - 2021) tỉnh. 

4. Công tác tuyên truyền cần được tổ chức bằng nhiều hình thức sinh động, 

thiết thực, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị; đảm 

bảo hiệu quả và có tính giáo dục sâu sắc; tránh hình thức, phô trương, lãng phí, 

đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo 

chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. 

 II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN  

 1. Tuyên truyền các nội dung theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 190 năm 

thành lập (1831 - 2021), 30 năm tái lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh do Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy biên soạn, trong đó nhấn mạnh tuyên truyền những nội dung sau: 
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 - Tuyên truyền sự kiện thành lập, quá trình hình thành, chia tách, sáp nhập, 

phát triển của tỉnh Hà Tĩnh qua 190 năm xây dựng và trưởng thành, qua 30 năm tái 

lập tỉnh. 

 - Truyền thống kiên cường, bất khuất của Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh qua các 

thời kỳ đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 - Những thành tựu đạt được trên lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, 

kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh trong thời kỳ đổi 

mới. 

 2. Tuyên truyền những hoạt động kỷ niệm gắn với giới thiệu, quảng bá tiềm 

năng, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh. 

 3. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng 

kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh; các gương điển hình tiên tiến, 

gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực, địa bàn. 

 III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

 1. Tuyên truyền thông qua việc tổ chức các hoạt động thăm quan di tích lịch 

sử, hành hương về nguồn, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ 

nguồn”; thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn... trên địa bàn. 

 2. Tuyên cổ động trực quan: Treo băng cờ, khẩu hiệu, pa nô, áp phích... 

 3. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; 

thông qua tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, tài liệu, sách, báo… 

 4. Tuyên truyền lồng ghép thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc 

họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị, các buổi sinh hoạt chi bộ, chi hội, chi đoàn, họp 

thôn, tổ dân phố... 

5. Tuyên truyền thông qua đợt phát động cuộc thi Bút ký, phóng sự với  chủ 

đề “Hà Tĩnh trên đường phát triển”; tổ chức sáng tác các ca khúc về Hà Tĩnh; Tuần 

Văn hóa - Du lịch và Lễ kỷ niệm… 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

- Xây dựng Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái 

lập tỉnh; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các hoạt động tuyên truyền kỷ 

niệm. 

 - Chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền, Trung tâm VH-TT, trang thông tin điện 

tử của huyện và các địa phương mở các chuyên trang, chuyên mục, có các tin, bài 

tuyên truyền, đưa tin các nội dung liên quan đến các hoạt động kỷ niệm. 
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- Sao gửi các tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập (1831-2021), 

30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991-2021). 

- Tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp huyện tuyên truyền về các nội dung liên 

quan đến các hoạt động kỷ niệm. 

- Chỉ đạo làm tốt công tác nắm bắt, tổng hợp tình hình tư tưởng, tâm trạng của 

cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước, trong và sau Lễ kỷ niệm. 

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân 

đăng tải thông tin, tuyên truyền tích cực về các hoạt động kỷ niệm, những thành 

tựu nổi bật của Hà Tĩnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông 

tin điện tử, Website, Fanpage do địa phương, đơn vị quản lý và các trang mạng xã 

hội khác (Vcnet, Facebook, Zalo, Youtube, Lotus, Mocha,…).  

- Chỉ đạo công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của 

các phần tử cơ hội chính trị, thế lực thù địch trên Internet và mạng xã hội liên quan 

đến tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện 

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 

190 năm thành lập, 30 tái lập tỉnh, nhất là các hoạt động tuyên truyền, giáo dục 

truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng thông qua việc tổ chức sinh hoạt 

chuyên đề, tọa đàm, các hoạt động về nguồn, thăm địa chỉ đỏ... cho cán bộ, đoàn 

viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân;  

- Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi 

đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 tái lập tỉnh. 

- Nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân trước, trong và sau 

Lễ kỷ niệm để có những đề xuất, giải pháp kịp thời xử lý những vấn đề mới phát 

sinh. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin  

- Hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và hệ thống truyền thanh cơ 

sở tuyên truyền các nội dung trên cho cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân.  

- Tăng cường đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, nhất là thông 

tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực 

quan (xây dựng các cụm pano, khẩu hiệu, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc…), thông tin 

lưu động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt 

động theo Kế hoạch số 620/KH-UBND, ngày 24/3/2021 của Ủy ban Nhân dân 

huyện để thiết thực chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh.  
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5. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện 

 Chủ động mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường viết các tin, bài, phóng 

sự, tuyên truyền các nội dung trên, trong đó chú trọng tuyên truyền về truyền thống 

yêu nước, đấu tranh kiên cường của Nhân dân Hà Tĩnh nói chung và Đức Thọ nói 

riêng; phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước, 

gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trong toàn huyện; những thành tựu đạt 

được trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại.  

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo hệ thống các trường học, các cơ sở 

giáo dục trong toàn huyện bằng các hình thức phù hợp tổ chức tọa đàm, sinh hoạt 

chuyên đề, các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi... tìm hiểu truyền thống lịch sử, 

truyền thống của dân tộc nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng; phát động cuộc thi 

“Tìm hiểu 190 năm thành lập (1831-2021), 30 năm tái lập (1991-2021) tỉnh Hà 

Tĩnh” trong trường học. 

8. Các Đảng ủy, chi ủy cơ sở  

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 

năm tái lập tỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. 

-  Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng 

viên và các tầng lớp Nhân dân trước, trong và sau Lễ kỷ niệm; theo dõi chặt chẽ và 

chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các phần tử cơ hội 

chính trị, thế lực thù địch.  

V. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

- Công tác tuyên truyền thực hiện từ nay đến hết năm 2021. Thời gian tuyên 

truyền tập trung cao điểm từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2021. 

- Tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các hộ gia đình 

treo cờ Tổ quốc trước 07 ngày diễn ra Lễ kỷ niệm (thời gian cụ thể sẽ có thông báo 

sau). 

*Lưu ý: Các hoạt động nêu trên cần phải được tiến hành đảm bảo các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. 

VI. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

 1. Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập (1831 - 2021), 30 năm tái lập 

(1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh! 

2. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập (1831 - 

2021), 30 năm tái lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh! 
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3. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh 

ngày càng giàu đẹp, văn minh! 

4. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX 

và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng! 

Trên cơ sở Hướng dẫn này, đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động triển 

khai tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra 

và báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Huyện uỷ sau Lễ kỷ niệm. 

(Đề cương tuyên truyền sẽ gửi đến các địa phương, đơn vị sau) 

 

Nơi nhận: 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Huyện uỷ, 

- Các Đảng ủy, chi ủy cơ sở, 

- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, 

- Phòng Văn hóa - Thông tin, 

- Trung tâm VH-TT huyện, 

- Lưu TG/HU. 

       K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

(đã ký) 

 

 

             Nguyễn Thị Hoa Hằng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 (để b/c)  
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