
ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TÂY HÒA                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 
Số:               /UBND -VH&TT 

 
                Tây Hòa,  ngày      tháng 7 năm 2022 

V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm 
Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng 
Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 – 

07/8/2022) 

 

 

                            Kính gửi:   
                                            - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; 

                - Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh huyện; 
                                            - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

      

 Thực hiện Kế hoạch số 123-KH/HU, ngày 13/7/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng 
Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 – 07/8/2022); UBND huyện yêu cầu Trưởng 
Phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh huyện, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực 
hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung: 

- Cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn của 

đồng chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật vai 
trò, đóng góp của Đồng chí trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tham gia 

xây dựng đường lối đổi mới đất nước, đặc biệt là tham mưu ban hành những quyết 
sách mới như Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/01/1981 của Ban Bí thư “Về cải cách 

công tác khoán, mở rộng, khoán sản phẩm đến nhóm, người lao động trong hợp tác xã 
nông nghiệp”, Nghị quyết số 306 (tháng 4/1986) của Bộ Chính trị về bảo đảm quyền 

tự chủ sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở… 

- Những phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh 
đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta; người chiến sĩ cách mạng kiên cường; người 

học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn thể hiện phẩm chất cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư, trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, giữ 

gìn, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng 
và Nhân dân; luôn gần gũi, quý trọng Nhân dân; sống giản dị, khiêm tốn, đặt lợi ích 

của Đảng, đất nước và Nhân dân lên trên hết. 

- Những thành tựu và kết quả sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất 

nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng; sự nỗ lực, sáng tạo của 
các cấp, các ngành và vai trò đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân.  

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, 
Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí 

Võ Chí Công. 

- Các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa 

phương, nhất là các hoạt động lớn, trọng tâm diễn ra trên quê hương Quảng Nam. 
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2.  Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn: 

- Đăng tải trên Trang Thông tin điện tử, phát trên Đài truyền thanh nội dung 

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng 
Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022) do Ban Tuyên giáo Trung ương 

biên soạn và phát hành; về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở Trung ương và các địa 
phương như: Lễ dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí 

Công (thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam); Lễ 
kỷ niệm cấp tỉnh tại tỉnh Quảng Nam; Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành); chiếu phim 

tài liệu; về công tác tôn tạo, trùng tu khu lưu niệm đồng chí Võ Chí Công,… 
- Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền. 

 - Việc tuyên truyền phải dựa vào nguồn thông tin, tư liệu chính thống do các 

cơ quan có thẩm quyền cung cấp, phát hành; không khai thác những vấn đề có tính 
chất “phức tạp”, “nhạy cảm”, còn có ý kiến trái chiều, có tính chất kích động. Tuyên 

truyền với nội dung và thời lượng phù hợp, có ý nghĩa tuyên truyền, tạo sức lan tỏa 
sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.  

3. Phòng Văn hóa và Thông tin: Tổ chức quản lý tốt các hoạt động thông tin, 
truyền thông, nhất là việc đăng tải thông tin trên báo chí, Internet, mạng xã hội; theo 

dõi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu, độc; đề xuất xử lý 
nghiêm những tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện có hành vi vi phạm, đăng tải, tán 

phát thông tin sai trái, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp của 
đồng chí Võ Chí Công đối với quê hương, đất nước; các hoạt động tuyên truyền 

chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc . 
4. Một số khẩu hiệu tuyên truyền 

- Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (07/8/1912 - 

07/8/2022)! 
- Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước, người 

học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh! 
- Đồng chí Võ Chí Công - Người chiến sĩ cách mạng kiên cường, suốt đời phấn 

đấu cho độc lập, tự do dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân! 
- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

 

(Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch 
Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên, tại địa chỉ tuyengiao.phuyen.gov.vn) 

 

Yêu cầu Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa 
– Truyền thanh huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:           
- Như trên; 
- Thường trực Huyện ủy (thay b/c); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 
- Trang thông tin điện tử của UBND huyện; 
- Lưu: VT, PVH&TT.                      

                  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

Mai Ne 
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