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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH LANG

Số:        /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Lang, ngày        tháng  9  năm 2021

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ

(10/10/1911 - 10/10/2021)

Thực hiện Công văn số 74/HD-VHTT ngày 27/8/2021 của Phòng Văn hóa và 
Thông tin huyện Thanh Hà về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng 
chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021); Kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 25/8/2021 
của Đảng ủy xã Thanh Lang tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê 
Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021);

UBND xã Thanh Lang xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày 
sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tri ân công lao to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ đối với cách mạng Việt 

Nam, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ trong sự 
nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất; xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần giáo dục
truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Khích lệ, cổ vũ các tầng lớp nhân 
dân, nhất là thế hệ trẻ  noi gương đồng chí Lê Đức Thọ tích cực học tập, lao động xây 
dựng đất nước.

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm đa dạng về nội dung, hình
thức, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, bảo đảm công tác phòng, chống dịch
Covid-19, đồng thời gắn kết với tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan 
trọng của đất nước.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền
- Cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao đóng góp to lớn của đồng chí Lê 

Đức Thọ với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đặc biệt trong cuộc Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945 và trong sự nghiệp giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.

- Công lao đóng góp của đồng chí Lê Đức Thọ đối với việc thực hiện nghĩa vụ 
quốc tế cao cả của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, giúp cách mạng Campuchia đánh 
đổ chế độ diệt chủng Khơme đỏ.

- Khẳng định đồng chí Lê Đức Thọ là cán bộ lãnh đạo có tài năng nhiều mặt, 
phẩm chất đạo đức cao đẹp: người chiến sỹ cách mạng kiên cường, suốt đời trung 
thành, tận tụy với nước, với dân, nhà lãnh đạo tài năng, người học trò xuất sắc của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh.



2

2. Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã, trang thông tin điện tử, các kênh 

thông tin trên mạng xã hội của các hội, đoàn thể.
- Treo băng khẩu hiệu, chạy bảng điện tử tuyên truyền trực quan.
- Thông qua sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt của MTTQ và các đoàn thể chính trị - 

xã hội ở xã.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Văn hóa - Xã hội
- Tham mưu xây dựng xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày 

sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021), lựa chọn các hình thức tuyên 
truyền hiệu quả thiết thực và đảm bảo công tác phòng, chống
dịch bệnh COVID-19.

- Treo băng rôn, khẩu hiệu, chạy bảng điện tử tuyên truyền tại khu vực trung 
tâm xã.

- Viết tin bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử xã.
2. Đài truyền thanh xã
Biên soạn tài liệu, tin, bài và tiếp âm các nội dung, chương trình tuyên

truyền của đài phát thanh các cấp; xây dựng chương trình của địa
phương về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ 
(10/10/1911 - 10/10/2021), đưa tin bài tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp đồng chí 
Lê Đức Thọ. 

3. MTTQ và các đoàn thể
Tuyên truyền sâu rộng tới các đoàn viên, hội viên về kỷ niệm 110 năm ngày 

sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021) (có sao tài liệu tuyên truyền 
kèm theo) với hình thức thiết thực, hiệu quả.

4. Các thôn
Tuyên truyền sâu rộng tới các cán bộ và nhân dân kỷ niệm 110 năm ngày sinh 

đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021) về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt 
động cách mạng của đồng chí Lê Đức Thọ với hình thức thiết thực, hiệu quả (có sao 
tài liệu tuyên truyền kèm theo).

V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 

- 10/10/2021)!
2. Đồng chí Lê Đức Thọ - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất!
3. Đồng chí Lê Đức Thọ - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
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Trên đây là kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê 
Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021). UBND xã yêu cầu các ngành, đoàn thể, thôn 
triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả./.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- MTTQ, đoàn thể, ngành;
- Thôn;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tăng Bá Huân
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