ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH
*
Số 35 - KH/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH

tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh
(15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh
(28/5/2007 - 28/5/2022)
-----Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 28/12/2021 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 2022, Kế hoạch số 01-KH/BCĐ,
ngày 21/3/2022 của Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn cấp tỉnh, giai
đoạn 2022 - 2025 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65
năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập
thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ
quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Ôn lại truyền thống, khắc ghi những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu
sắc của Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; thể hiện lòng
biết ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, các thế hệ cán
bộ, đảng viên và Nhân dân đã phấn đấu cho quê hương, đất nước; tăng cường khối
đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy truyền thống
vùng đất và con người Hà Tĩnh, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
2. Thông qua các hoạt động kỷ niệm làm nổi bật những thành tựu mà Đảng bộ
và Nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được trong 65 năm qua, cùng với 15 năm xây dựng và
phát triển thành phố Hà Tĩnh; làm sâu sắc thêm mối quan hệ, phối hợp giữa Đảng ủy
Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Thành ủy Hà Tĩnh; nâng cao ý thức, trách
nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc
góp phần xây dựng thành phố Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh.
3. Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả,
đảm bảo an toàn phù hợp với yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN
1. Nội dung, hình thức
1.1. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ
- Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện sâu rộng Kết luận số 01KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-
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CT/TW và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát
vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày
28/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày
18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022
và Chủ đề năm 2022 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền
thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.
- Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tiếp tục học tập, tìm
hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch
Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam, phong trào cộng sản và công nhân quốc
tế; sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê hương Hà Tĩnh; những quan
điểm, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua
những bài nói, bài viết của Người với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh.
- Ôn lại chặng đường 65 năm Hà Tĩnh làm theo lời Bác dạy, 15 năm xây
dựng và phát triển của thành phố Hà Tĩnh và tuyên truyền các giải pháp để đưa
tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm 65 năm
Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh gắn với các
cuộc vận động và các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;
tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên,
hội viên, nhất là thế hệ trẻ.
1.2. Tổ chức các hoạt động
- Tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp như: Tọa đàm, sinh hoạt chính trị; dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm
Bác Hồ; các hoạt động văn hóa, văn nghệ; chỉnh trang, tu sửa các di tích lịch sử,
văn hóa và cách mạng.
- Đảng bộ Khối tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Bác Hồ với Hà
Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo Bác” trên Trang Thông tin điện tử Đảng bộ Khối (có kế
hoạch riêng).
- Các tổ chức cơ sở đảng tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào lễ chào
cờ tháng 5/2022.
- Tổ chức kết nạp đảng viên mới, đoàn viên, hội viên mới.
- Tổ chức sưu tầm các Bằng khen, Thư khen của Bác Hồ, bài báo, tư liệu,
hiện vật, hình ảnh của các tập thể, cá nhân trong cơ quan, doanh nghiệp để trưng
bày tại nhà truyền thống của cơ quan, doanh nghiệp.
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- Phối hợp với Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh tổ chức, thực hiện cuộc vận
động “Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn
minh”, ủng hộ “Quỹ hỗ trợ phát triển văn hóa, giáo dục thành phố”.
- Mỗi cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể tùy điều kiện thực tiễn, có thể chọn
một số công trình, phần việc cụ thể, thiết thực chào mừng kỷ niệm.
2. Thời gian tổ chức
Các hoạt động kỷ niệm bắt đầu tổ chức từ tháng 4/2022 đến hết tháng
6/2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức các
hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập thành
phố Hà Tĩnh; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy Khối
kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý
chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa con người Hà
Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.
- Tham mưu tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Bác Hồ với Hà Tĩnh Hà Tĩnh làm theo Bác” trên Trang Thông điện tử Đảng bộ Khối.

2. Văn phòng Đảng ủy Khối: Rà soát, đánh giá kết quả việc phối hợp với
Thành ủy Hà Tĩnh trong thời gian qua; tham mưu một số hoạt động phối hợp
trong dịp Lễ kỷ niệm và thời gian tới.
3. Các tổ chức đoàn thể Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh gắn với đại hội
các cấp, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, hội
viên; tổ chức kết nạp đoàn viên, hội viên mới; phát động phong trào thi đua, đăng
ký các công trình, phần việc tiêu biểu.
4. Các tổ chức cơ sở đảng kịp thời triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp
với đặc điểm của từng cơ quan, doanh nghiệp.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, (để b/c)
- Ban Thường vụ ĐUK, (chỉ đạo)
- BTV Thành ủy Hà Tĩnh,
- Các ban XDĐ, UBKT, VP ĐUK,
- Các đảng ủy, chi bộ cơ sở,
- Các tổ chức đoàn thể trực thuộc ĐUK,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy Khối.
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