
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO                    

 

Số:              /UBND-VHTT 
V/v thực hiện Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền 50 năm thực 

hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất 

của Người.  

  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Côn Đảo, ngày      tháng      năm 2019 

 

               

Kính gửi: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Bảo tàng Côn Đảo; 

- Ban Quản lý Di tích Côn Đảo; 

- Đài Truyền thanh - Truyền hình. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 203-KH/HU ngày 13/6/2019 của Huyện ủy về việc 

tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 

02/9/2019); UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Giao Đài Truyền thanh - Truyền hình 

Tăng cường thời lượng phát sóng các nội dung về 50 năm thực hiện Di chúc 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh; mở các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên 

truyền về thành tựu của Đảng, đất nước, của địa phương qua 50 năm thực hiện Di 

chúc; đưa tin, bài về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về học tập 

và làm theo Người. 

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin  

Xây dựng chuyên mục 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(1969 - 2019) trên Cổng thông tin điện tử huyện. 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực 

hiện tốt công tác tuyên tuyền về sự kiện.  

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tham mưu xử lý nghiêm các vi phạm 

trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá 

Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

3. Đề nghị Ban Quản lý Di tích Côn Đảo, Bảo tàng Côn Đảo phối hợp 

Phòng Văn hóa và Thông tin nghiên cứu bổ sung vào nội dung tài liệu trưng bày 

tại đơn vị những hình ảnh, kỷ vật thiêng liêng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những 

thành tựu, kết quả của địa phương qua 50 năm thực hiện Di chúc và 3 năm thực 

hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị phục vụ nhân dân và du khách nghiên 

cứu, tham quan, học tập./. 
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(Đính kèm Kế hoạch số 203-KH/HU ngày 13/6/2019, Đề cương tuyên 

truyền). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr. Huyện ủy; 

- BTG Huyện ủy; 
- Lưu: VT,VHTT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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