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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH BẮC KẠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /LĐLĐ-CTCS 
V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm  

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(3/2/1930 - 3/2/2020) 
 

Bắc Kạn, ngày        tháng 12 năm 2019 

 

Kính gửi: - Liên đoàn Lao đôṇg các huyêṇ, thành phố, Công đoàn ngành; 

- Công đoàn cơ sở trưc̣ thuôc̣ LĐLĐ tỉnh; 

- Công đoàn cơ sở thuôc̣ ngành TW đóng trên điạ bàn tỉnh. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-TLĐ, ngày 17/9/2019 của Tổng Liên đoàn Lao 

động (LĐLĐ) Việt Nam về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); Công văn số 1345-CV/BTGTU, 

ngày 28/11/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn về định hướng tuyên truyền 

kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), 

LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền sâu rộng tới 

cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền về những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn 

có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãng đạo của Đảng; khẳng định 

bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử 

thách; nêu bật những truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng 

đường cách mạng 90 năm qua của Đảng, nhất là 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới 

đất nước; khẳng định sức sống của Đảng trong mối liên hệ mật thiết, máu thịt với 

nhân dân, ngoài lợi ích với nhân dân Đảng ta không còn lợi ích nào khác; khẳng định 

niềm tin của nhân dân đối với Đảng và công cuộc đổi mới đất nước. 

2. Tuyên truyền công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm rõ những kết quả và 

bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về 

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các kỳ đại hội ở các cấp, các tổ chức 

đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề 

cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về 

“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị các khóa về 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định 

Đảng luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, luôn quan tâm chăm lo 

giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên; khẳng 

định quyết tâm chính trị của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí, tiêu cực, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ 

chức Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững 

mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

3. Tuyên truyền những bài học truyền thống và giá trị cốt lõi của Công đoàn 

Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt chặng đường lịch sử 90 năm qua. 
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4. Tuyên truyền về hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh 

hùng, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong và các gia đình có công 

với cách mạng; hoạt động chăm lo, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, 

đồng bào vùng sâu, vùng xa; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ, người lao 

động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết...  

5. Tuyên truyền về những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán 

tốt đẹp của các dân tộc khi Tết đến, Xuân về gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý 

thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí, tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong các hoạt 

động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết. 

6. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các 

quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn 

chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm 

lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. 

- Khẩu hiệu tuyên truyền: 

+  Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(3/2/1930- 3/2/2020)! 

+ Đảng Cộng sản Việt Nam- Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách 

mạng Việt Nam! 

+ Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội XII của Đảng! 

+ Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 

đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 

+ Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

+  Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

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

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

(Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam được đăng tải trên website: congdoanbackan.org.vn => mục văn bản). 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng cộng sản Việt 

Nam là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức 

Công đoàn Việt Nam trong năm 2020; LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn 

triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về LĐLĐ tỉnh trước ngày 20/2/2020 và 

gửi bản mềm qua địa chỉ Email: thuntm.ldld@backan.gov.vn./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                           

* Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị không có TDOffice; 

* Gửi bản điêṇ tử: 

- Tổng LĐLĐ VN (b/c); 

- Ban Tuyên giáo TU; 

- Như kính gửi (t/h); 

- Lưu: VT, CTCS.        

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Bùi Minh Thanh 
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