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

Căn cứ Hướng dẫn số 04 - HD/BTGTU, ngày 25/12/2020 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy v/v tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng
trong năm 2021;
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng hướng dẫn các huyện, thành Hội
tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lích sử quan
trọng trong năm 2021, cụ thể như sau:
A - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân
tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách
mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp
phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới và hội nhập
quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất
cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ
các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm
kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù
hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm đúng các
quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm
vụ phát triên kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và các chỉ
thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo được không khí
phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.
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B - CÁC SỰ KIỆN KỶ NIỆM
I. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước
1. Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 3/2/2021) và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
2. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 ăm lịch).
3. Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đât nước
(30/4/1975 -30/4/2021).
4. Kỷ niệm 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021).
5. Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 19/5/2021).
6. Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(2/9/1945 - 2/9/2021).
II. Kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng và ngày thành
lập, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa
phương; tổ chức quốc tế, đơn vị vũ trang nhân dân
1. Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng
(28/01/1941 - 28/01/2021) và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
(05/6/1911- 05/6/2021), gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Cao Bằng
(21/02/1961 - 21/2/2021).
2. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 26/3/2021).
3. Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 19/5/2021).
4. Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021):
Theo Hướng dẫn sổ 104-HD/BTGTU ngày 23/10/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy.
5. Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đưòng Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 23/10/2021).
III. Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của
Đảng, Nhà nưóc và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt
Nam
1 Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911 06/3/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biêu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
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2. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 18/5/2021), lãnh đạo tiên bối tiêu biếu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
3. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chỉ Lê Quang Đạo (08/8/1921 08/8/2021), Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
4. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/191125/8/2021).
5. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021), lãnh
đạo tiên bổi tiêu biêu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
6. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 10/10/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
IV. Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế
1.Kỷ niệm 151 năm Ngày sinh V.l.Lênỉn (22/4/1870 - 22/4/2021).
2.Kỷ niệm 203 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2021).
3. Kỷ niệm 201 năm Ngày sinh Ph.Ang-ghen (28/11/1820 - 28/11/2021).
V. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử khác
1. Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam
(06/01/1946 - 06/01/2021) - Theo Hướng dẫn số 03-HD/BTGTU ngấy 15/12/2020
của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
2. Một số ngày kỷ niệm của tỉnh Cao Bằng: Kỷ niệm 91 năm Ngày thành
lập Chỉ bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng (01/4/1930 - 01/4/2021);
117 năm Ngày sinh đồng chỉ Hoàng Đình Giong - lãnh đạo tiền bổi tiêu biểu của
Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 - 01/06/2021); 522 năm thành lập tỉnh
Cao Bằng (1499 - 2021) gắn với 71 năm Ngày Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 03/10/2021).
3. Các ngày kỷ niệm khác: Các huyện, thành Hội căn cứ tình hình cụ thể
thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm, bảo đảm theo đúng các quy định của Chỉ
thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị, Nghị định số 145/2013/NĐTTg ngày 29/10/2013- và Nghị định số 111/2018/NĐ-TTg ’ngày 31/8/2018 của
Chính phủ và Hướng dẫn của Trung ương.
C. VỀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM
- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên,
tuyên truyên viên; tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội,
các phương tiện thông tin, cổ động trực quan; các ấn phẩm tuyên truyền...; các hội
nghị tập huấn, giao ban, các cuộc sinh hoạt chi, tổ Hội…
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- Vận động cán bộ, hội viên nông dân chủ động tiếp sóng truyền thanh, truyền
hình các hoạt động kỷ niệm cấp tỉnh, cấp quốc gia.
- Các đơn vị chủ động phối hợp với cơ quan tuyên truyền tiếp nhận, giới thiệu
các cuốn sách mới xuất bản, các tài liệu tuyên truyền về các đồng chí lãnh đạo chủ
chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiên bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng
Việt Nam tới các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
- Các cấp Hội tích cực vận động cán bộ, hội viên nông dân vượt qua khó khăn,
quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh. Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời
sống vật chât, tinh thần cho cán bộ, hội viên. Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm
trạng của cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân; kịp thời phát hiện và
đề xuất việc xử lý các tình huống phát sinh.
- Các đơn vị tùy điều kiện có thể tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt, nói
chuyện truyền thông, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tri
ân các anh hùng, liệt sỹ, người có công với cách mạng... nhân các dịp kỷ niệm.
(Hội Nông dân tỉnh sẽ hướng dẫn cụ thể về nội dung và hình thức tuyên
truyên các sự kiện lịch sử và ngày kỷ niệm trong hướng dẫn tuyên truyền hằng quý
trong năm).
Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử
quan trọng trong năm 2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các huyện,
thành Hội nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Ban Tuyên giáo TU (báo cáo);
- Ban Dân vận TU (Bc);
- TT HND tỉnh (để biết);
- HND các huyện, thành phố (thực hiện);
- Các Ban, VP;
- Lưu VT, BTTVĐ.

PHÓKýCHỦ
TỊCH
bởi: Hội Nông
dân
Cơ quan: Tỉnh Cao Bằng

Mạc Thanh Tâm

4

