
 

 HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    BAN THƯỜNG VỤ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số: 1242/BTV-TG      Đà Nẵng, ngày 01tháng 10 năm 2020 

    V/v tuyên truyền kỷ niệm 100 năm 

 Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 –  

 04/10/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu 

  của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

 

Kính gửi:   

 - Hội LHPN các quận/huyện; ĐVTT, ĐVTV; 

 - Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ thành phố. 

  

Căn cứ Hướng dẫn số 87-HD/BTGTU, ngày 23/9/2020 của Ban Tuyên 

giáo Thành ủy Đà Nẵng về việc “Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng 

chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và 

cách mạng Việt Nam”, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đề nghị 

Hội LHPN các quận huyện; ĐVTT, ĐVTV; Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ 

thành phố triển khai một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên tuyền sâu rộng trong các cấp Hội, 

cán bộ, HVPN về những công lao, đóng góp của đồng chí Tố Hữu đối với sự 

nghiệp cách mạng Việt Nam; tôn vinh và tri ân đối với lãnh đạo tiền bối tiêu 

biểu của Đảng và 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 tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc 

và hạnh phúc cho Nhân dân; qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân 

đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; đồng thời 

giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân 

tộc; khích lệ các thế hệ người Việt Nam. 

2. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các cấp 

Hội phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông 

tin đại chúng, trang thông tin điện tử của địa phương, cơ quan, đơn vị; trên các 

website, internet, mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, fanpage…) nhưng vẫn 

đảm bảo ý nghĩa giáo dục sâu sắc, có sức thuyết phục cao, lan tỏa rộng; đồng 

thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, xuyên tạc của các thế lực thù 

địch về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Tố Hữu nhằm chống phá Đảng, Nhà 

nước ta. 

3. Tài liệu tuyên truyền 

- Đề cường tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu 

(04/10/1920 - 04/10/2020) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. 



 

Đăng tải trên Website: http://www.phunudanang.org.vn, mục Tư liệu  

Tài liệu hoạt động Hội. 

- Phim tài liệu về đồng chí Tố Hữu do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ 

trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và 

Khoa học Trung ương thực hiện 

- Chương trình truyền hình trực tiếp (chính luận, nghệ thuật) về đồng chí 

Tố Hữu do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực 

hiện. 

Trên đây là Công văn hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày 

sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020), đề nghị Hội LHPN các 

quận/huyện và các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên, Ban Tuyên giáo - Nữ 

công LĐLĐ thành phố phối hợp triển khai cho các cấp Hội phụ nữ cơ sở để 

tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, HVPN./. 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực, Thường vụ Hội LHPN TP; 

- Hội LHPN các quận/huyện, ĐVTT, ĐVTV;  

- Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ TP; 

- Ban Tuyên giáo Hội LHPN TP;  

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

Tăng Hoàng Hôn Thắm 

 

 

 

Đỗ Thị Kim Lĩnh 
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		2020-10-01T15:05:12+0700
	Việt Nam
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Đà Nẵng<Vp-hlhpn@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




