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Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển 

(23/10/1961 - 23/10/2021) 

----- 

 

Thực hiện Hƣớng dẫn số 27-HD/BTGTU ngày 29/7/2021 của Ban Tuyên 

giáo tỉnh ủy về hƣớng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đƣờng Hồ Chí 

Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021), Ban Tuyên giáo huyện ủy ban hành 

hƣớng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm nhƣ sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Tuyên truyền sâu rộng chiến công và thành tích vẻ vang của Đƣờng Hồ 

Chí Minh trên biển; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của toàn 

Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc, giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nƣớc cũng nhƣ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ 

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần giáo dục 

chính trị tƣ tƣởng, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi 

mới đất nƣớc và hội nhập quốc tế dƣới sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ toàn Đảng, 

toàn dân và toàn quân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự 

cƣờng dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các 

cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần đa dạng về nội dung, hình 

thức, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, bảo đảm công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, đồng thời gắn kết với tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, tạo không khí phấn khởi, thi đua triển khai 

thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của đất nƣớc, của tỉnh và của huyện 

trong năm 2021.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Khẳng định chủ trƣơng đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong việc quyết 

định mở tuyến đƣờng chiến lƣợc quan trọng trên biển, góp phần làm nên thắng 

lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc của dân tộc; tuyên 

truyền những chiến công và thành tích vẻ vang của Đƣờng Hồ Chí Minh trên 

biển; khẳng định Đƣờng Hồ Chí Minh trên biển là biểu tƣợng vinh quang, tự hào 

của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc. 

- Tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ "Đoàn 

tàu không số" (Đoàn 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 - 
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Quân chủng Hải quân) và Nhân dân cả nƣớc trong cuộc kháng chiến chống đế 

quốc Mỹ xâm lƣợc. Tập trung tuyên truyền, nêu bật sự mƣu trí, sáng tạo, quyết 

đoán, ý chí quật cƣờng, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để hoàn thành 

xuất sắc mọi nhiệm vụ đƣợc giao của lực lƣợng vận tải quân sự đƣờng 

biển; những bài học kinh nghiệm quý về hoạt động của Đƣờng Hồ Chí Minh 

trên biển; quá trình xây dựng lực lƣợng Hải quân nhân dân Việt Nam “cách 

mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, thật sự là lực lƣợng nòng cốt trong thế 

trận chiến tranh nhân dân bảo vệ biển, đảo Tổ quốc. 

- Tuyên truyền Công ƣớc của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và 

chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc về biển, 

đảo; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phấn đấu đƣa nƣớc ta trở thành quốc gia 

mạnh về biển, giàu từ biển. Chú trọng làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, 

các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và mỗi ngƣời dân trong bảo vệ, giữ gìn, khai thác 

các nguồn lợi từ biển, đặc biệt là vai trò nòng cốt của Hải quân nhân dân Việt 

Nam trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ 

quốc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Đảng (khóa XII) về Chiến lƣợc phát triển bền vững kinh tế 

biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

2. Hình thức tuyên truyền 

Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm bằng hình thức phù hợp với sự chỉ đạo của 

tỉnh, của huyện trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục có diễn biến phức 

tạp nhƣ:  

 - Tuyên truyền thông qua đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên; thông 

qua các phƣơng tiện thông tin đại chúng. 

- Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, các trang thông tin điện tử của 

các cơ quan, đơn vị. 

- Tuyên truyền cổ động trực quan (pa nô, áp phích, khẩu hiệu,...); các ấn 

phẩm tuyên truyền (sách, báo, tạp chí …). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện 

- Chỉ đạo, hƣớng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các hoạt động tuyên 

truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đƣờng Hồ Chí Minh trên biển gắn với tuyên 

truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nƣớc, của tỉnh và 

của huyện; tăng cƣờng các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, các hoạt 

động văn hóa - thông tin ở cơ sở. 

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông; kiên quyết xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm, đƣa thông tin sai trái, không đúng định hƣớng, xuyên 

tạc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, chống phá Đảng và Nhà nƣớc ta. 

           2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể Chính trị 

- Xã hội huyện, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc  
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     - Hƣớng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác tuyên truyền 

tại cơ sở; tổ chức tuyên truyền kỷ niệm thông qua hội nghị giao ban, thông qua đội 

ngũ tuyên truyền viên, trên các trang thông tin điện tử, các trang, nhóm Facebook 

của đơn vị. 

- Nắm bắt tình hình dƣ luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; định 

hƣớng dƣ luận xã hội; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế 

lực thù địch, phản động về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, chống phá Đảng và 

Nhà nƣớc ta. 

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày mở Đƣờng Hồ Chí Minh trên biển 

(23/10/1961 - 23/10/2021)! 

2. Đƣờng Hồ Chí Minh trên biển - biểu tƣợng sáng ngời của chủ nghĩa 

anh hùng cách mạng! 

3. Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc! 

4. Tất cả vì biển, đảo quê hƣơng, vì biên cƣơng Tổ quốc! 

5. Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam! 

6. Mài sắc ý chí, kiên cƣờng bám biển! 

7. Đảo là nhà, biển cả là quê hƣơng! 

8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

9. Nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

(Ban Tuyên giáo huyện ủy gửi kèm Đề cương tuyên truyên do  

Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn) 

 

Nơi nhận: 

 
- Thƣờng trực huyện uỷ (b/c), 

- MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện, 

-  Phòng Văn hóa thông tin huyện, 

- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện, 

- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện ủy, 

- Cổng thông tin điện tử huyện, 

- Lƣu. 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN  

 

 

 

 

Nguyễn Tuyết Thanh 
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