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CHI THI
về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015

------

Để triển khai thực hiện  Chỉ thị số  31-CT/TW, ngày  25/12/2013 của  Bộ 
Chính trị (khóa XI) về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 
– 2015; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các sở, ban 
ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp trong tỉnh quán triệt đầy đủ 
những nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị trong Chỉ thị nêu trên; đồng thời tập 
trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa các ngày lễ, sự 
kiện lịch sử lớn, nổi bật của đất nước và của tỉnh trong 02 năm 2014 – 2015, 
thông qua đó giáo dục, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền 
thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân 
trong tỉnh.

2. Việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ phải thực sự thiết thực, tiết kiệm, quy 
mô tương xứng với ý nghĩa lịch sử của từng sự kiện, có trọng tâm, trọng điểm. 
Chỉ tổ chức kỷ niệm năm tròn (số năm kỷ niệm của sự kiện có chữ số cuối cùng  
là 0) ngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, huyện, ngày truyền thống của các 
ngành, đoàn thể.  

3. Tiếp tục đổi  mới  nội  dung,  hình thức các  hoạt  động kỷ niệm theo 
hướng dấy lên mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc 
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong từng cấp, từng 
ngành, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, 
phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng – an ninh trong 02 năm 2014 - 2015, góp phần hoàn thành đạt và 
vượt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề 
ra. Kịp thời biểu dương, nhân điển hình những gương người tốt, việc tốt, nhân tố 
mới trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. 

Ban Thường vụ các huyện, thị, thành uỷ tăng cường lãnh đạo và triển khai 
thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 16/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 
về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trên từng địa bàn khu phố, thôn (bản). 
Để thiết thực chào mừng kỷ niệm, mỗi ngày lễ lớn, ở mỗi huyện, thị xã, thành 
phố, từng xã, phường, thị trấn, khu phố, thôn (bản), từng cơ quan, đơn vị, tổ 
chức Mặt trận, đoàn thể các cấp chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện ít nhất 
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01 công trình hoặc phần việc góp phần giải quyết những nhu cầu thiết yếu tại địa 
phương, đơn vị.

4. Tổ chức thực hiện
4.1- Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể và lãnh đạo tổ chức 

triển khai thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh; thành lập Ban Tổ chức kỷ 
niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015 của tỉnh do một đồng chí Phó 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban. 

4.2- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn công tác tuyên truyền các ngày lễ 
lớn trong hai năm 2014 - 2015; định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo 
chí, truyền thông và phối hợp với các cơ quan có liên quan biên soạn, cung cấp 
tài liệu tuyên truyền đối với từng sự kiện.

4.3- Các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức kỷ niệm các 
ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh gắn với các sự kiện và hoạt động của địa 
phương, đơn vị; phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động 
chào mừng các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015.

4.4- Trường Chính trị tỉnh căn cứ quy mô, tính chất của từng ngày lễ lớn 
trong hai năm 2014 – 2015; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 
nghiên cứu, hội thảo, toạ đàm góp phần làm sáng tỏ các sự kiện lịch sử nổi bật 
của đất nước và của tỉnh.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 
quan theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng/ 1 
lần, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ biết, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng + T 79;
- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II;
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- BCS đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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