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Kính gửi: - Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận,  
- Đảng ủy 10 phường, Cấp ủy các cơ sở Đảng, 
- Phòng Văn hóa – Thông tin quận. 
 

Thực hiện Công văn số 1278-CV/BTGTU ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Ban 

Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Đồng chí Nguyễn 

Phong Sắc (01/2/1902 -01/2/2022), Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị như sau: 

1. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận, Cấp ủy các cơ sở 

Đảng, Đảng ủy 10 phường lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Đồng chí Nguyễn Phong Sắc bằng các 

hình thức sinh động, thiết thực, hiệu quả và có tính giáo dục; kết hợp với tuyên 

truyền các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, phù hợp với 

diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19. 

- Tuyên truyền cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng và công lao, cống 

hiến to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; từ một trí 

thức yêu nước trở thành một trong những chiến sĩ cộng sản đầu tiên, góp phần tích 

cực vào sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; một trong những người đầu tiên 

gây dựng tổ chức Thanh niên ở Hà Nội; một cán bộ lãnh đạo tiêu biểu của Đảng 

ta, một nhân cách cộng sản mẫu mực. 

- Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí – tấm gương 

sáng của người chiến sĩ cộng sản: về giác ngộ lý tưởng cách mạng, kiên trung, bất 

khuất, luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có lối sống giản dị, trong 

sáng đã khích lệ, cổ vũ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân tích cực tham 

gia cách mạng. 

- Sử dụng đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn 

(đính kèm) làm tài liệu phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 

hội viên và Nhân dân nhằm tôn vinh và tri ân cống hiến của đồng chí Nguyễn 

Phong Sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 

- Đưa nội dung tuyên truyền vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt của các 

tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. 
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- Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và 

Nhân dân đăng tải, chia sẻ thông tin, tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội 

(Trang tin điện tử, Facebook, Zalo, Youtube, VCNet,..). 

2. Phòng Văn hóa – Thông tin quận tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 1: Chỉ 

đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức tốt công tác thông tin, truyền thông, cổ 

động trực quan, các hoạt động chào mừng phù hợp với tình hình thực tế; theo dõi và 

quản lý các hoạt động thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; cung cấp thông tin, tài liệu cho phóng viên, các cơ quan, đơn vị đề cương 

tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương (đính kèm); tổ chức tuyên truyền về 

thân thế, sự nghiệp và những cống hiến của đồng chí Nguyễn Phong Sắc. 

 3. Trang tin điện tử Đảng bộ quận, Trang cộng đồng Cột cờ Thủ Ngữ và các 

trang tin điện tử, trang cộng đồng của các cơ quan, đơn vị thuộc quận tăng cường tin, 

bài tuyên truyền về kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Đồng chí Nguyễn Phong Sắc. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị truy cập Trang tin điện tử Đảng bộ Quận 1 tại 
địa chỉ: quanuy1hcm.org.vn/Tài liệu/Tài liệu tuyên truyền năm 2022 để tải “Đề 
cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Đồng chí Nguyễn Phong Sắc 
(01/02/1902 – 01/02/2022). 

Trân trọng. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên. 
- Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo 
Thành ủy (để báo cáo), 
- Thường trực Quận ủy (để báo cáo), 
- Lưu Ban Tuyên giáo Quận ủy. 

K/T TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN  
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Bùi Minh Tiến  
 


