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HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng
trong Quý II năm 2021

Căn cứ Hướng dẫn số 13 - HD/BTGTU, ngày 26/3/2021 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy v/v hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử
quan trọng trong Quý II năm 2021;
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng hướng dẫn các huyện, thành Hội
tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong quý
nhằm tăng cường giáo dục lịch sử, truyền thống; khơi dậy tình yêu quê hương, đất
nước, lòng tự hào dân tộc, lòng biết ơn, kính yêu lãnh tụ và các thế hệ cách mạng
Việt Nam trong cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm nâng cao nhận thức, ý
thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong
công tác, học tập, lao động sản xuất; tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ
phong trào thi đuaong các cấp Hội góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu,
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong Quý II và cả năm 2021.
- Công tác tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm cần bảo đảm trang trọng,
thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và được tiến hành sâu rộng, với các hình thức, hoạt
động kỷ niệm phong phú, hấp dẫn và bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch
COVID – 19 theo quy định.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN VÀ HOẠT ĐỘNG KỶ
NIỆM
1. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)
1.1. Nội dung tuyên truyền
- Truyền thống lịch sử thời đại Hùng Vương, Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội
Đền Hùng; giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội
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nguồn của dân tộc, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân
có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và
bảo vệ đất nước.
- Tuyên truyền, giới thiệu các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất
nước và con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời đại Hùng Vương,
việc bảo tồn và phát huy các di sản, di tích thời đại Hùng Vương; cổ vũ các tầng
lớp Nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội
nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu
đẹp và phồn vinh.
- Tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh tập thể,
cá nhân có những công lao, đóng góp đối với việc xây dựng, phát huy khối đại
đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là
trong giai đoạn đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay.
1.2. Hình thức tuyên truyền, hoạt động kỷ niệm
Các cấp Hội căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương tổ chức các hoạt động
tuyên truyền, kỷ niệm bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả để chào mừng kỷ
niệm như: Tuyên truyền báo chí, ấn phẩm, mạng xã hội; tuyên truyền trực quan;
tuyên truyền miệng...
2. Kỷ niệm 151 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2021)
2.1. Nội dung tuyên truyền
- Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ cuộc
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công
nhân quốc tế.
- Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời
đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin
vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh phản bác
các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.
2.2. Hình thức tuyên truyền, hoạt động kỷ niệm
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Các cấp Hội căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương tổ chức các hoạt động
tuyên truyền, kỷ niệm bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả để chào mừng kỷ
niệm như: Tuyên truyền báo chí, ấn phẩm, mạng xã hội; tuyên truyền trực quan;
tuyên truyền miệng...
3. Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975 - 30/4/2021)
3.1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng
chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo
đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh
nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh địch bằng ba mũi giáp công, trên cả ba vùng
chiến lược của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
- Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý
chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc
với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, nhân dân lao
động và lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu
tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân ta; những nét đặc
sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đỉnh cao là Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy
mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc; những bài
học kinh nghiệm quý báu về chỉ đạo chiến lược, các phương thức, biện pháp để tập
hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa
bình vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh
thổ, biển, đảo của Tổ quốc.
- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào,
chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm
nên Đại thắng mùa xuân năm 1975.
- Tuyên truyền những thành tựu của đất nước sau 46 năm thống nhất, đặc biệt
là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; khẳng định sự kế thừa,
phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ
Chí Minh mùa xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và
hội nhập quốc tế.

4
- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử,
phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp Nhân
dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc.
3.2. Hình thức tuyên truyền, hoạt động kỷ niệm
Các cấp Hội căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương tổ chức các hoạt động
tuyên truyền, kỷ niệm bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả để chào mừng kỷ
niệm như: Tuyên truyền báo chí, ấn phẩm, mạng xã hội; tuyên truyền trực quan;
tuyên truyền miệng...
4. Kỷ niệm 203 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2021)
4.1. Nội dung tuyên truyền
- Cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp
giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.
- Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của
C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học
thuyết giá trị thặng dư.
- Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ
nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; khẳng
định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày
nay; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá
trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.
4.2. Hình thức tuyên truyền, hoạt động kỷ niệm
Các cấp Hội căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương tổ chức các hoạt động
tuyên truyền, kỷ niệm bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả để chào mừng kỷ
niệm như: Tuyên truyền báo chí, ấn phẩm, mạng xã hội; tuyên truyền trực quan;
tuyên truyền miệng...
5. Kỷ niệm 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2021)
5.1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng và Nhân dân ta; khẳng định
sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với
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chiến dịch Đông - Xuân 1953-1954 và Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn
bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
- Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của
Nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc
của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam, với quốc tế và thời đại;
tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên
xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy
sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.
- Tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào, phát huy tinh thần Chiến thắng Điện
Biên Phủ, quyết tâm xây dựng các tỉnh vùng Tây Bắc cùng cả nước phát triển ngày
càng giàu đẹp và văn minh.
5.2. Hình thức tuyên truyền, hoạt động kỷ niệm
Các cấp Hội căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương tổ chức các hoạt động
tuyên truyền, kỷ niệm bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả để chào mừng kỷ
niệm như: Tuyên truyền báo chí, ấn phẩm, mạng xã hội; tuyên truyền trực quan;
tuyên truyền miệng...
6. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 18/5/1921), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
6.1. Nội dung tuyên truyền
- Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí
Phùng Chí Kiên - Người cộng sản mẫu mực, kiên trung, nhà chính trị, quân sự
song toàn đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam nói chung và Quân đội Nhân
dân Việt Nam nói riêng.
- Tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Phùng Chí Kiên, một
người cán bộ mẫu mực luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết và kỷ luật trong Đảng,
thường xuyên trau dồi đức tài, bản chất cách mạng, không khuất phục trước kẻ thù,
sống anh dũng, chết vẻ vang, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ
quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân; việc học tập tấm gương đồng chí Phùng Chí
Kiên trong cán bộ, đảng viên.
6.2. Hình thức tuyên truyền, hoạt động kỷ niệm
- Các cấp Hội căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương để tổ chức các hoạt động
tuyên truyền, kỷ niệm bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả để chào mừng kỷ
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niệm như: Tuyên truyền báo chí, ấn phẩm, mạng xã hội; tuyên truyền trực quan;
tuyên truyền miệng...
- Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng tổ chức tiếp phát sóng phim tài
liệu về đồng chí Phùng Chí Kiên, do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương
thực hiện.
7. Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 19/5/2021)
7.1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ
tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp
cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân
quốc tế; thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam
và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ
tịch Hồ Chí Minh.
- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ
sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới,
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác
những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách
mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương; nhân rộng mô hình hay,
cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát hiện, biểu
dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc
tốt”; đồng thời phê bình nghiêm túc những cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức,
thiếu hiệu quả.
7.2. Hình thức tuyên truyền, hoạt động kỷ niệm
- Các cấp Hội căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương tổ chức các hoạt động
tuyên truyền, kỷ niệm bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả để chào mừng kỷ
niệm như: Tuyên truyền báo chí, ấn phẩm, mạng xã hội; tuyên truyền trực quan;
tuyên truyền miệng, tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt Chi, Tổ Hội...
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- Tuyên truyền thông qua các hoạt động kỷ niệm:
+ Các cấp Hội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức Lễ dâng hương,
dâng hoa tại các di tích lịch sử cách mạng...
+ Tổ chức lồng ghép Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của
Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh; triển khai Chỉ thị mới của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các Hội nghị khác theo chương
trình công tác (nếu có).
8. Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 19/5/2021)
Khi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng có văn bản hướng dẫn công tác tuyên
truyền theo chỉ đạo của Trung ương, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục hướng dẫn công
tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng.
9. Kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, người con ưu
tú của quê hương Cao Bằng, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách
mạng Việt Nam (01/6/1904 – 01/6/2021)
9.1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp to lớn
của đồng chí Hoàng Đình Giong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân
tộc và quê hương Cao Bằng; làm nổi bật vị trí, tầm vóc của người con ưu tú của
quê hương Cao Bằng trong hàng ngũ những nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của
Đảng và cách mạng Việt Nam.
- Giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, sự hy sinh lợi ích cá nhân và
tinh thần làm việc cống hiến trong cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng ý thức, trách
nhiệm công dân trong việc xây dựng xã hội tiến bộ, văn minh, vì sự vững mạnh của
Đảng, sự phát triển, phồn vinh của quê hương, đất nước.
- Quảng bá di tích lịch sử Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong và các
điểm di tích lịch sử liên quan đến cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của
đồng chí Hoàng Đình Giong; giới thiệu mảnh đất, con người quê hương nơi đồng
chí sinh ra và lớn lên, tái hiện thời niên thiếu và những kỷ niệm với đồng chí
Hoàng Đình Giong trong ký ức của bạn bè, người thân.
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- Tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an
ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Cao Bằng nói chung và thành
phố Cao Bằng, Đề Thám (quê hương của đồng chí Hoàng Đình Giong) nói riêng
trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
9.2. Hình thức tuyên truyền, hoạt động kỷ niệm
- Các cấp Hội căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương tổ chức các hoạt động
tuyên truyền, kỷ niệm bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả để chào mừng kỷ
niệm như: Tuyên truyền báo chí, ấn phẩm, mạng xã hội; tuyên truyền trực quan;
tuyên truyền miệng...; các hoạt động ngoại khóa, tham quan, tìm hiểu các điểm di
tích liên quan đến quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong
trên địa bàn tỉnh.
10. Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/191105/6/2021)
10.1. Nội dung tuyên truyền
- Bối cảnh chính trị - xã hội Việt Nam thời điểm Người ra đi tìm đường cứu
nước và ý chí, quyết tâm đi tìm con đường cứu nước của Người; những điểm mốc
quan trọng trong hành trình tìm đường cứu nước của Người và những chuyển biến
trong nhận thức khi Người đến với chủ nghĩa Mác-Lênin; ý nghĩa lịch sử của việc
Người tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.
- Những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải
phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhất là trước những bước ngoặt của cách mạng
Việt Nam; những đóng góp của Người đối với phong trào cộng sản và công nhân
quốc tế.
- Tư duy và tầm nhìn chiến lược cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giá trị
lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc; biểu dương kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh ở các cấp, các ngành, nhất là những tập thể và cá nhân tiêu biểu. Tuyên
truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của
đời sống xã hội.
- Tình cảm yêu mến, kính trọng của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, sự cảm
phục, mến mộ của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh, bác
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bỏ quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ
Chí Minh.
- Khẳng định trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện lý
tưởng cách mạng và con đường phát triển của dân tộc Việt Nam mà Đảng và Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng, phấn đấu xây dựng thành công CNXH ở Việt Nam, mang lại đời sống ấm
no, hạnh phúc cho Nhân dân, thỏa ước nguyện của Người.
10.2. Hình thức tuyên truyền, hoạt động kỷ niệm
Thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch số 01-KH/BTC ngày
04/01/2021 của Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước
lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021) gắn với kỷ niệm 60 năm
Ngày Bác Hồ về thăm Cao Bằng (21/02/1961 - 21/02/2021).
III. TREO CỜ, KHẨU HIỆU
Các địa phương, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Nhân dân treo
cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền trong các dịp:
+ Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Treo cờ
và khẩu hiệu từ ngày 28/4/2020 đến hết ngày 02/5/2020.
+ Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Treo cờ và khẩu hiệu
từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 21/5/2021.
+ Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước: Treo cờ và khẩu
hiệu từ ngày 03/6/2021 đến hết ngày 08/6/2021.
IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước (30/4/1975 - 30/4/2021)!
2. Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2021)!
3. Nhiệt liệt chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
(19/5/1890 - 19/5/2021)!
4. Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
(05/6/1911 - 05/6/2021)!
5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!
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6. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành hiện thực cuộc sống!
8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan
trọng trong Quý II năm 2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị các
huyện, thành Hội khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TU (báo cáo);
- Văn phòng TU (BC);
- Ban Dân vận TU (báo cáo);
- UBMTTQ tỉnh (Bc);
- TT HND tỉnh (để biết);
- HND các huyện, thành phố (thực hiện);
- Các Ban, VP;
- Lưu VT.
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