TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 21 -HD/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 7 năm 2021

HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo,
Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(08/8/1921 - 08/8/2021)
-----Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTGTW ngày 21/6/2021 của Ban
Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ
niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921 - 08/8/2021) như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Quang
Đạo trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc; qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng,
Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu
nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển
đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân ra sức
học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước
ngày càng giàu đẹp, văn minh.
2. Yêu cầu
Công tác tuyên truyền cần tiến hành thiết thực, hiệu quả, có tính giáo dục
sâu sắc gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng
của đất nước, địa phương, tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời bảo
đảm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
II. Nội dung tuyên truyền (có Đề cương kèm theo)
1. Cuộc đời, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng và cống hiến to
lớn cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam của đồng chí Lê Quang Đạo - người
chiến sĩ cộng sản mẫu mực, một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước
và nhân dân ta; tập trung nêu bật những đóng góp quan trọng đối với công tác
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chính trị, tư tưởng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, công tác khoa
giáo của Đảng; công tác lập hiến, lập pháp của Quốc hội và tổ chức, hoạt động
của Quốc hội cũng như trong xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần đoàn kết quốc tế.
2. Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Lê Quang
Đạo - một nhà yêu nước chân chính, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh.
III. Các hoạt động tuyên truyền
Các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể để lựa chọn hình
thức tuyên truyền, hoạt động kỷ niệm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn,
phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, như: Tuyên truyền
miệng; phát hành đề cương tuyên truyền; hội nghị sinh hoạt định kỳ của các tổ
chức đảng, chính trị - xã hội; tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, trang
thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị; chuyên trang, chuyên mục, phóng
sự của báo, đài, internet, mạng xã hội…
IV. Tổ chức thực hiện
1. Đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo
UBND tỉnh, các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh căn cứ Hướng dẫn
của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đề cương tuyên truyền để triển khai các hình
thức, hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang
Đạo.
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi công tác tuyên truyền kỷ niệm 100 năm
Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo bảo đảm, thiết thực, phù hợp với diễn biến
của dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.
- Biên tập nội dung tuyên truyền kỷ niệm đưa vào Bản tin Thông báo nội
bộ, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, fanpage của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh…để
tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các
tầng lớp nhân dân tìm hiểu, chia sẻ về cuộc đời hoạt động cách mạng, công lao,
cống hiến của đồng chí Lê Quang Đạo.
3. Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí triển khai công tác
tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng về sự kiện. Quản lý chặt chẽ các hoạt
động thông tin, truyền thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa thông tin
sai trái, xuyên tạc, không đúng sự thật về cuộc đời, sự nghiệp, cống hiến của
đồng chí Lê Quang Đạo đối với cách mạng Việt Nam.
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4. Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
Bố trí thời lượng tin, bài, chuyên trang, phóng sự về cuộc đời, sự nghiệp
cách mạng và những công lao, cống hiến của đồng chí Lê Quang Đạo đối với
sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tổ chức tiếp sóng, phát sóng, phát
thanh từ Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về Chương trình
truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm cấp quốc gia, phim tài liệu về đồng chí Lê
Quang Đạo.
5. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận và
đoàn thể tỉnh
- Chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn tham mưu cấp ủy chỉ đạo công
tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bằng nhiều hình thức phù hợp,
đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19.
- Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo
viên, tuyên truyền viên; tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, bản tin
sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; tuyên truyền cổ động trực quan; khuyến khích cán
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đăng tải thông tin, tích cực chia sẻ trên
các nền tảng mạng xã hội, internet.
Căn cứ vào nội dung hướng dẫn này, đề nghị các địa phương, cơ quan,
đơn vị xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm
100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu
đặt ra.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương (báo cáo);
- T26 Trung ương (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- HĐND, BCS Đảng UBND tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
- Mặt trận, các đoàn thể tỉnh;
- Sở TT và TT;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH;
- Lãnh đạo Ban;
- Phòng TT-BC-XB;
- Lưu VPTU.
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K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ BAN TRỰC

Nguyễn Văn Dũng
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