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HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, 

Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam 

(17/3/1913 - 17/3/2023) 

----- 
 

Thực hiện Hướng dẫn số 142-HD/BTGTU, ngày 27/02/2023 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh uỷ về “Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy 

Mân, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (17/3/1913 - 

17/3/2023”. Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Chu Huy Mân đối 

với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo 

cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân 

tộc, vì lý tưởng cộng sản, vì hạnh phúc của Nhân dân; củng cố niềm tin của Nhân 

dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi 

xướng, lãnh đạo. 

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, giáo dục truyền thống yêu 

nước, lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các thế hệ người 

Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, noi gương các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu 

của Đảng trong đó có đồng chí Chu Huy Mân, vượt qua khó khăn, thách thức, 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, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. 

- Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần được tiến hành bằng các hình thức sinh 

động, bảo đảm đúng quy định, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, 

trọng điểm và có tính giáo dục sâu sắc; kết hợp với tuyên truyền các ngày lễ lớn và 

các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện phù hợp với tình 

hình thực tế. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

- Cuộc đời, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp 

to lớn của đồng chí Chu Huy Mân với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhân dân 

và Quân đội ta; vai trò, đóng góp của đồng chí trong công cuộc đấu tranh giải 

phóng dân tộc, đặc biệt những cống hiến, đóng góp trong hai cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. 

- Những phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Chu Huy Mân - Tấm gương 

sáng ngời về tinh thần yêu nước, lý tưởng cộng sản, đạo đức cách mạng của một 
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nhà chính trị, quân sự song toàn, một vị tướng xuất sắc, suốt đời trung thành, tận 

tụy với Đảng, với nước, với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; luôn có 

tinh thần tiến công, lạc quan cách mạng, chủ động, quyết đoán và sáng tạo; hết 

lòng thương yêu đồng bào; có tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung. 

- Những thành tựu và kết quả sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất 

nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng; sự nỗ lực, sáng tạo của 

các cấp, các ngành và vai trò đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân.- Đấu 

tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng Nhà nước 

và chế độ xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Chu Huy 

Mân. 

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra ở ban, ngành, cơ quan, đơn vị, 

đoàn thể Trung ương và địa phương, nhất là trên quê hương Nghệ An. 

III. CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể chỉ đạo 

triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bằng các hình thức phù hợp như: 

Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin, trên internet, mạng xã hội 

(Facebook, Zalo, Youtube, VCNET...), tuyên truyền cổ động trực quan (băng zôn, 

pa nô, áp phích, bảng điện tử...); hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội nghị 

sinh hoạt đảng, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể thao... 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các chi, đang bộ trực thuộc Huyện uỷ; MTTQ và các tổ chức chính trị 

- xã hội huyện 

- Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ 

niệm; thường xuyên theo dõi, định hướng công tác tuyên truyền trên các phương 

tiện thông tin và cổ động trực quan để bảo đảm thông tin chính xác, có sức hấp dẫn 

và tính giáo dục. Vận động đội ngũ tuyên truyền viên đăng tải, chia sẻ, lan tỏa 

thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, 

Vcnet.vn,...) Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời đề 

xuất, tham mưu cấp ủy làm tốt công tác tư tưởng. 

- Căn cứ điều kiện cụ thể tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền tới cán 

bộ, hội viên, đoàn viên bằng hình thức phù hợp: Trên các phương tiện thông tin  

trang thông tin điện tử của đoàn thể; qua giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền 

thống về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Chu Huy Mân. Tiếp tục chỉ 

đạo đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống lịch sử; các hoạt động “đền ơn, đáp 

nghĩa”, an sinh xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội 

viên. 

2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo 

- Phòng Văn hoá và Thông tin huyện: Kiểm soát tin, bài trên mạng xã hội 

kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành 

vi đăng tải, phát tán thông tin sai trái, xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự nghiệp và 

những công lao của đồng chí Chu Huy Mân, chống phá Đảng, Nhà nước ta. 
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- Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện: Tăng cường thời 

lượng tin, bài chú trọng tuyên truyền về những thành tựu của công cuộc đổi mới 

đất nước và hội nhập quốc tế, về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo 

đời sống Nhân dân, các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, 

các cuộc vận động, biểu dương gương người tốt, việc tốt để lan tỏa trong cộng 

đồng. 

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân 

(17/3/1913 - 17/3/2023)! 

2. Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Đảng và 

Quân đội nhân dân Việt Nam! 

3. Đồng chí Chu Huy Mân - Người chiến sĩ cách mạng kiên cường, suốt đời 

phấn đấu cho độc lập, tự do dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân! 

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

5. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

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

Gửi kèm Hướng dẫn này “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày 

sinh đồng chí Chu Huy Mân, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách 

mạng Việt Nam (17/3/1913 - 17/3/2023)” do Ban Tuyên giáo Trung ương - Tổng 

cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam biên soạn trên Trang Thông tin điện tử 

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại địa chỉ: http://tuyengiaolangson.vn. Đề nghị các cơ 

quan, đơn vị khai thác tài liệu để tuyên truyền. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy, 

- UBND huyện, 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, 

- MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện, 

- Lưu VT. 

      T/M BAN THƯỜNG VỤ 

       PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC  

 

 

Đã ký 

 

 

       Long Văn Nhân 
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