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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH CAO BẰNG 

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC 

 

Số: 430/CĐVC 
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 

và sự kiện lịch sử quan trọng trong  

quý IV năm 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày 21 tháng 10 năm 2019      

 

Kính gửi: Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 27/HD-LĐLĐ ngày 07/10/2019 của Liên đoàn Lao 

động tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và 

sự kiện lịch sử quan trọng trong quý IV năm 2019. Trong Quý IV năm 2019 sẽ 

diễn ra một số ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử quan trọng: kỷ niệm 110 năm Ngày 

sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2019), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu 

của Đảng; 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 

22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989- 

22/12/2019); 199 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2019); đặc 

biệt là Lễ Kỷ niệm và các hoạt động kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng 

(1499 - 2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban Thường 

vụ Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đề nghị các công đoàn cơ sở tuyên truyền 

với những nội dung sau: 

1. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 

4/11/2019), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng 

Nội dung: Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những đóng 

góp của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân 

tộc Việt Nam; khẳng định công lao, đóng góp to lớn của đồng chí trong công tác 

tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị của Đảng, nhất là đối với việc đề xuất 

sáng lập và làm chủ bút của báo “ Tranh đấu”, báo "Giải phóng", viết bài tham gia 

chỉ đạo công tác tuyên truyền của báo "Cờ Giải phóng", "Tạp chí Cộng sản",  đối 

với việc “biến nhà tù đế quốc thành trường học cộng sản” và việc thành lập Mặt 

trận Việt Minh, xây dựng lực lượng cách mạng, chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi 

nghĩa tháng Tám giành chính quyền về tay nhân dân năm 1945; Tuyên truyền 

hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ tại Cao Bằng; tình bạn, tình 

đồng chí thân thiết, gắn bó giữa đồng chí Hoàng Văn Thụ và đồng chí Hoàng 

Đình Giong- những người chiến sỹ cộng sản ưu tú của quê hương Việt Bắc; Bày 

tỏ lòng thành kính, tri ân đối với đồng chí Hoàng Văn Thụ - người cộng sản kiên 

trung, bất khuất, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, luôn đặt lợi ích của Ðảng, 

của nhân dân, của dân tộc lên trên hết; qua đó giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân 

dân học tập tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ, nêu cao 

tinh thần đoàn kết, ý thức tự phê bình và phê bình trong Ðảng, tình thân ái, 

thương yêu đồng chí, đồng đội và nhân dân.   



 

2. Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

(22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 

(22/12/1989 - 22/12/2019). 

Nội dung: Theo đề cương của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng (sẽ được 

đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của CĐVC tỉnh) sau khi đề cương được 

ban hành. 

3. Kỷ niệm 199 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2019) 

- Tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến, đóng góp của 

Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công 

nhân; giáo dục, học tập tấm gương về tình bạn bè, tình đồng chí giữa C.Mác và 

Ph.Ăngghen. 

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và 

công cuộc đổi mới ở Việt Nam. 

4. Kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499 - 2019); 50 năm thực 

hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 

(thực hiện theo Hướng dẫn số 70-HD/BTGTU, ngày 27/8/2019 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 25/HD-LĐLĐ ngày 03/9/2019 của LĐLĐ 

tỉnh).  

5. Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (có hướng dẫn 

riêng). 

Đề nghị các CĐCS chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, 

chuyên môn cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền trong CCVCLĐ, định 

kỳ báo cáo kết quả về CĐVC tỉnh theo báo cáo tháng để tổng hợp./. 

 
 

 

Nơi nhận:              
- Ban TCTGNC LĐLĐ tỉnh;  

- CĐCS trực thuộc;   

- Lưu: CĐVC tỉnh. 

 

 

 

 

 


