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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH NGHỆ AN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

Số:        /KH-MTTQ-BTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Nghệ An, ngày       tháng  6  năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 52 năm ngày Bác Hồ gửi Bức thư 

cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2021) 
 

Ngày 09 tháng 6 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Nghệ An nhận được Kế hoạch số 53-KH/BTGTU, ngày 08/6/2021 về tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 52 năm ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2021), Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các 

tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đối với dân tộc, đất nước, cách mạng Việt Nam và cách mạng vô sản thế 

giới, đặc biệt là đối với quê hương Nghệ An. Khẳng định ý nghĩa giá trị lý luận và 

thực tiễn sâu sắc của Bức thư cuối cùng Bác dành cho Đảng bộ và Nhân dân Nghệ 

An trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. 

2. Nâng cao trách nhiệm của toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân 

tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện lời căn dặn của Người. Đẩy mạnh việc học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự chuyển biến mạnh 

mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng bộ hệ thống chính trị và Nhân dân. 

3. Phát động các phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống chính trị 

về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và công tác đối 

ngoại theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

4. Tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, sáng tạo, hiệu quả tiết kiệm, 

tránh phô trương, hình thức; đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 

trong từng thời điểm. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 52 năm thực hiện Bức thư cuối cùng Bác 

Hồ gửi cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An - tuyên truyền về các mô hình 

hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ở địa phương, đơn vị; sự nỗ 
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lực và thống nhất cao trong hành động của cả hệ thống chính trị trong phòng chống 

dịch bệnh COVID-19, quyết tâm hoàn thành “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa 

phát triển kinh tế xã hội. Gắn với tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày 

Cách mạng Tháng Tám thanh công (19/8/1945 -19/8/2021) và Quốc khánh Nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021), phù hợp với diễn 

biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

mạng xã hội… 

2. Phát động phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống chính trị về phát 

triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, công tác đối ngoại, 

công tác hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19... chào mừng thành công cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; góp phần thực hiện thành công nghị 

quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 

XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng. 

3. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên về ý nghĩa, giá trị nội dung Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Nghệ An, ngày 21/7/1969. Lựa chọn nội dung phù hợp như: “Tích 

cực thực hiện dân chủ với nhân dân hơn nữa”, “Khôi phục và phát triển kinh tế”, 

“Hết sức chăm lo đời sống Nhân dân”, về công tác xây dựng Đảng, về bồi dưỡng 

thế hệ cách mạng cho đời sau..., làm chủ đê trọng tâm trong đợt sinh hoạt chính trị. 

4. Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị bảo đảm theo Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 03/3/202l của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy; tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết số 26- NQ/TW, ngày 

30/7/2013 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An 

đến năm 2020” và Thông báo số 55-TB/TW, ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về 

sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về 

phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, gắn với triển khai 

Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 

XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo dõi, 

tổng hợp và đôn đốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai thực hiện kế 

hoạch; theo dõi, phối hợp, đôn đốc Ban biên tập Bản tin công tác Mặt trận, Trang 

Thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Facebook, Zalo, Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh về tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm 52 năm ngày Bác Hồ 

gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 

21/7/2021) trên địa bàn tỉnh. 
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2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị căn cứ 

nội dung xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với UBND huyện để có kinh phí 

hoạt động thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa. Định kỳ báo cáo về Văn phòng Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh để báo cáo các cấp, các ngành liên quan. 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 52 năm 

ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An 

(21/7/1969 - 21/7/2021) của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ 

An./. 

  
Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);  

- BTT UBMTTQVN tỉnh;                    
- Văn phòng và các Ban chuyên môn; 
- MTTQ các huyện, thành, thị; 
- Lưu VP, Ban TC-TG. 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

   Trương Thiết Hùng 
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