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UBND HUYỆN LÝ NHÂN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:        /PGDĐT-NGLL 
V/v tuyên truyền kỷ niệm 130 năm  

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  

(19/5/1890-19/5/2020) 

  Lý Nhân, ngày      tháng 5 năm 2020 

   

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS 

trong huyện 

Thùc hiÖn C«ng văn số 378/SGDĐT-CTTT ngày 07 tháng 5 năm 2020 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày 

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Lý Nhân hướng dẫn các trường tổ chức tốt một số nội dung cụ thể như sau:  

1. Các trường làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường về cuộc đời, sự nghiệp cách 

mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của 

Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào 

cộng sản và công nhân quốc tế; tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt 

Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời khẳng định ý nghĩa, giá 

trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

trong tình hình mới; chú trọng tuyên truyền giáo dục, vận dụng sáng tạo tư tưởng 

Hồ Chí Minh về giáo dục, đào tạo trong điều kiện hiện nay (Có Đề cương tuyên 

truyền kèm theo công văn này). 

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỷ niệm 130 năm Ngày sinh 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng các hình thức thiết thực, phù hợp với thực tế hiện 

nay; đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, an toàn, tiết kiệm, mang tính giáo dục 

truyền thống; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua “Dạy 

tốt - Học tốt” ở các đơn vị trường học. Cụ thể: 

- Xây dựng nội dung tuyên truyền và phát trên chương trình phát thanh của 

nhà trường vào đầu, giữa và cuối mỗi buổi học từ ngày 14/5/2020. Ngoài ra, có thể 

tổ chức cho học sinh được xem các phóng sự, phim tài liệu về Bác tại lớp học (nếu 

có đủ điều kiện);  

- Viết bài và đăng Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) trên Website của nhà trường từ ngày 

14/5/2020. 

3. Công tác tuyên truyền trực quan: Tổ chức tuyên truyền trực quan qua hệ 

thống băng rôn tại trường học từ ngày 14/5/2020 với nội dung, Lựa chọn 1 trong 8 

khẩu hiệu sau: 

+ Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 

(19/5/1890-19/5/2020)! 

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta! 

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa 

kiệt xuất của Việt Nam! 
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+ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lời của non sông đất nước! 

+ Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại! 

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

+ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

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

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân yêu cầu các trường Mầm non, 

Tiểu học, THCS, TH&THCS trong huyện tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả./. 

 

 Nơi nhận: K.T TRƯỞNG PHÒNG 
 - Trưởng phòng (để báo cáo); PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 - Lãnh đạo PGD (để ph/h chỉ đạo); 

 - CV: MN, Tiểu học, THCS (để phối hợp); 

 - Như kính gửi (để thực hiện); 

 - Lưu: VT, NGLL. 

 

 

 

 

 
Ngô Sỹ Khánh 
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