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KẾ HOẠCH
Tổ chức và tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm
n m Ngày
Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020)
-----Thực hiện Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW, ngày 08/01/2020 của Ban Tuyên giáo
Trung ương, Kế hoạch số 232-KH/TU, ngày 21/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan
trọng của đất nước, của tỉnh năm 2020, Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày lễ lớn xây dựng kế
hoạch tổ chức và tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh
(12/9/1930 - 12/9/2020) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về ý
nghĩa, giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm; truyền thống đấu tranh kiên cường của
Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931) dưới
sự l nh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò l nh đạo của Đảng, của L nh tụ Nguyễn
Ái Quốc đối với cao trào cách mạng những năm 1930 - 1931, trong đó có vai trò quan
trọng của Đảng bộ Hà Tĩnh trong công tác l nh đạo, tổ chức thực hiện ngay sau khi được
thành lập. Tôn vinh những đóng góp và hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên
và Nhân dân đ làm nên cao trào đấu tranh những năm 1930 - 1931, mà đỉnh cao là Xô
Viết Nghệ Tĩnh.
3. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp
niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của
Đảng, của dân tộc. Tiếp tục phát động phong trào thi đua theo Chỉ thị 42-CT/TU
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát huy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự lực,
tự cường của dân tộc; tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận x hội, cổ vũ
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, lập
thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
4. Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm cần đa dạng, phong
phú, có sức lan tỏa sâu rộng, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, tương xứng với quy mô

và tầm vóc của sự kiện; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; kết hợp chặt chẽ
với tuyên truyền, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Cấp tỉnh
1.1. L nh đạo tỉnh tổ chức dâng hương, hoa tại Tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh,
Ng ba Nghèn, huyện Can Lộc, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh tại tỉnh Nghệ An và
thăm một số địa chỉ đỏ như Khu di tích lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh huyện Hưng
Nguyên, tỉnh Nghệ An) và các di tích liên quan đến phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh
trên địa bàn (thực hiện trước ngày 12/9/2020).
1.2. Phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia tại tỉnh do Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương,
tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh thực hiện (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 9/2020, có kế
hoạch riêng).
1.3. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình liệt sỹ, thương binh, gia đình
chính sách, gia đình có công với cách mạng, l o thành cách mạng (thực hiện vào đầu
tháng 9/2020).
1.4. Chỉ đạo tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền, giáo dục trong
cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về truyền thống cách mạng vẻ vang của quê
hương Xô Viết anh hùng.
1.5. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Nghệ An, Hãng phim Tài
liệu khoa học Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xây dựng phim tài liệu kỷ niệm 90
năm Xô Viết Nghệ Tĩnh thực hiện trong tháng 8/2020).
- Xây dựng phóng sự về truyền thống 90 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh, xuất bản
một số ấn phẩm, báo chí đặc biệt chào mừng kỷ niệm (hoàn thành đúng vào dịp kỷ
niệm).
1.6. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước bằng các hành động cụ thể ở các
cấp các ngành, các địa phương, đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020;
chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và chào
mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh. Khởi công các công trình trọng
điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
1.7. Tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm của cao
trào cách mạng 1930 - 1931, nhất là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh; các hoạt động kỷ
niệm, những thành tựu nổi bật, các nhân tố, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của
quê hương Xô Viết trong công cuộc đổi mới... thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên
truyền viên; qua báo chí, trang thông tin điện tử, mạng x hội; trên các phương tiện
thông tin cổ động, tuyên truyền trực quan; biên soạn và phát hành tài liệu tuyên
truyền...
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1.8. Chỉ đạo việc chỉnh trang khuôn viên Tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ng
ba Nghèn, huyện Can Lộc; vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị trên các trục đường
chính, khối, xóm và các khu dân cư trung tâm trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp kỷ
niệm.
2. Các huyện, thành phố, thị xã
Các địa phương, đơn vị căn cứ vào điều kiện cụ thể để lựa chọn hình thức tổ
chức tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp:
2.1. Tổ chức dâng hương, hoa tại Tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ngã ba
Nghèn, huyện Can Lộc và thăm một số địa chỉ đỏ.
2.2. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình liệt sỹ, thương binh, gia đình
chính sách, gia đình có công với cách mạng, l o thành cách mạng.
2.3. Tổ chức tọa đàm, gặp mặt các l o thành cách mạng, các nhân chứng lịch
sử trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh ở các địa phương, đơn vị nhân kỷ niệm 90 năm
Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền, giáo dục
trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về truyền thống cách mạng vẻ vang của
quê hương Xô Viết anh hùng.
2.4. Treo băng cờ, khẩu hiệu; tổ chức tuyên truyền trên phương tiện thông tin
đại chúng, mạng x hội, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp,
phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... tuyên
truyền về các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan chuẩn bị các
điều kiện đảm bảo tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia tại tỉnh (dự kiến tổ chức
vào đầu tháng 9/2020).
- Tham mưu phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, H ng phim Tài liệu
khoa học Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thực hiện xây dựng phim tài liệu kỷ
niệm 90 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh.
- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày
Xô Viết Nghệ Tĩnh trên địa bàn tỉnh; định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí
địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tập trung tuyên truyền về các hoạt động
kỷ niệm.
- Nắm tình hình dư luận x hội trước, trong và sau các hoạt động kỷ niệm 90
năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các luận
điệu xuyên tạc về giá trị lịch sử của cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là
Xô Viết Nghệ Tĩnh.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc trong
triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, kỷ niệm.
2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh
- Chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình liệt
sỹ, thương binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, l o thành cách
mạng.
- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước,
các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm theo nội dung Kế hoạch đề ra.
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan bố trí kinh phí, đảm bảo cho các hoạt động kỷ
niệm.
3. V n phòng Tỉnh ủy
Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan chuẩn bị các
điều kiện đảm bảo tổ chức tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia tại tỉnh (dự kiến tổ
chức vào đầu tháng 9/2020).
4. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh
- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày
Xô Viết Nghệ Tĩnh; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các
hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, hành hương về nguồn, các hoạt động văn hóa, thể
thao, tọa đàm, giao lưu, sinh hoạt truyền thống tại các địa danh lịch sử.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của
quê hương, đất nước, truyền thống Xô Viết anh hùng trong các tầng lớp Nhân dân,
nhất là trong thế hệ trẻ.
5. Sở V n hóa, Thể thao và Du lịch
- Tham mưu tổ chức lễ dâng hương, hoa tại Tượng đài Xô Viết - Nghệ Tĩnh,
Ng ba Nghèn, huyện Can Lộc và các địa chỉ đỏ như Khu di tích lịch sử Xô Viết
Nghệ Tĩnh huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) và Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh
thành phố Vinh) và các di tích liên quan đến phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh trên địa
bàn (trước ngày 12/9/2020).
- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan,
trọng tâm là tuyên truyền trên băng rôn, pa-nô, áp phích, bảng điện tử; xây dựng các
chương trình văn hóa, văn nghệ,... vào dịp kỷ niệm nhất là ở Tượng đài Xô Viết
Nghệ Tĩnh, Ng ba Nghèn, huyện Can Lộc).
6. Sở Th ng tin và Truyền th ng
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trong tỉnh, các báo Trung ương và
tỉnh bạn thường trú trên địa bàn, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các huyện, thành
phố, thị x và hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 90
năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh.
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- Tăng cường công tác quản lý báo chí, mạng x hội; kiểm tra công tác xuất
bản sách và các ấn phẩm có nội dung liên quan; xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm.
- Đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc xuyên tạc của các thế lực thù địch
về giá trị lịch sử của cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ
Tĩnh.
7. Các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương hoạt động trên địa bàn
- Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về sự kiện lịch sử phong trào Xô
Viết Nghệ Tĩnh, trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung được nêu ở mục II của
Kế hoạch và các hoạt động kỷ niệm từ Trung ương đến cơ sở.
- Tăng cường các bài viết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, vu khống của
các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội về giá trị lịch sử của cao trào cách
mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh.
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự tuyên truyền kỷ niệm
90 năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh; tổ chức tiếp sóng chương trình truyền hình, phim
tài liệu liên quan đến kỷ niệm do Trung ương tổ chức.
- Báo Hà Tĩnh phát hành số báo đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày
Xô Viết Nghệ Tĩnh.
8. Các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm gắn với việc
thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương, đơn vị.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
phát triển kinh tế, văn hóa, x hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh thiết thực chào
mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh và chào mừng thành công đại hội
đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XIII.
- Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận x hội; công tác đấu tranh,
phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên Internet và mạng x hội.
- Đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm và triển khai công tác
tuyên truyền tại các địa phương, đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng định
hướng.
- Tuyên truyền các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chỉnh trang trụ sở. Chỉ đạo, tổ
chức vệ sinh môi trường nơi công cộng, đường phố, khối xóm đảm bảo xanh - sạch đẹp trong dịp tổ chức các hoạt động kỷ niệm, nhất là tại trung tâm thành phố Hà Tĩnh
và thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.
- Giao Huyện ủy Can Lộc tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết Nghệ
Tĩnh theo quy mô cấp huyện, mời l nh đạo tỉnh dự; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa -

Truyền thông huyện chuẩn bị chu đáo điều kiện cần thiết để phục vụ các đoàn đại
biểu của tỉnh, khách tham quan đến thăm, dâng hương, hoa trong dịp kỷ niệm.
. Các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn cấp tỉnh:
Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm tại các
đơn vị, địa phương phụ trách, báo cáo kết quả về Thường trực Ban Chỉ đạo (qua Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy).
IV. Một số Khẩu hiệu tuyên truyền
1. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
2. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
3. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
4. Quyết tâm thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tỉnh Hà Tĩnh
ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
5. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội XIII của Đảng!
6. Tinh thần ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh đời đời bất diệt!
7. Phát huy truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh anh hùng, quyết tâm đưa Hà Tĩnh
phát triển nhanh và bền vững!
8. Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm
kỳ 2020 - 2025!
* Lưu ý: Tùy theo tình hình phòng chống dịch Covid-19, tỉnh sẽ có thông báo điều
chỉnh việc tổ chức các hoạt động đảm bảo phù hợp.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương, (báo cáo)
- Vụ Tuyên truyền, Vụ Tổng hợp - BTGTW
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương,
- Các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc,
- Các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm
trong hai năm 2020 - 2021,
- Các cơ quan báo chí TW và địa phương,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

PHÓ BÍ THƯ
kiêm
PHÓ BAN CHỈ ĐẠO
(Đã ký)

Hoàng Trung Dũng

