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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn
vàsự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2019
Căn cứ Kế hoạch 346/KH-UBND ngày 29/01/2019 của UBND thành phố Huế
về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn vàsự kiện lịch sử quan trọng
của đất nước, của Tỉnh và Thành phố năm 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo
(GD&ĐT) xây dựng kế hoạch như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
1. Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa và cách
mạng dân tộc; giáo dục tư tưởng chí
nh trị, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và đạo lý
“Uống nước nhớ nguồn” sâu rộng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên
(CBGVNV) vàhọc sinh toàn ngành về ý nghĩa, mục đích các ngày lễ lớn; góp phần
củng cố vàbồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, sự quản lý của nhà nước,
đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vàhội nhập quốc tế.
2. Kết hợp tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn vàsự kiện lịch sử quan trọng
của đất nước, của tỉnh vàcủa thành phố năm 2019 với tuyên truyền thực hiện Nghị
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ
XI; tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn CBGVNV ngành giáo dục
thành phố Huế, hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, kỷ niệm,
các sự kiện chí
nh trị của đất nước ngay từ những ngày đầu của năm 2019.
3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn với nhiều hì
nh
thức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; tạo ấn tượng sâu sắc cósức
thuyết phục, lan tỏa rộng khắp. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với các hoạt động
chuyên môn, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/193003/02/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (đã có Công văn số 29/PGDĐTTCHC ngày 09/01/2019)
2. Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng quêhương Thừa Thiên Huế (26/3/197526/3/2019) và 44 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975-30/42019); ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch);
Festival nghề truyền thống Huế lần thứ VIII-2019 và133 năm ngày Quốc tế Lao
động (01/5/1886-01/5/2019)
- Tuyên truyền về truyền thống yêu nước, đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử dựng
nước vàgiữ nước của dân tộc ta; khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại vàýnghĩa lịch sử
chiến thắng 30/4/1975, những thắng lợi của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống
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Mỹ cứu nước; tuyên truyền những thành tựu của đất nước sau 44 năm thống nhất,
đặc biệt làtrong công cuộc đổi mới vàhội nhập quốc tế hiện nay; thông qua Festival
nghề truyền thống Huế 2019 nhằm tuyên truyền, quảng bávề con người, vùng đất,
bản sắc văn hóa Huế (Fesstival nghề truyền thống Huế lần thứ VIII 2019 với chủ đề
“Tinh hoa nghề Việt” được tổ chức từ ngày 26/4/2019 đến 02/5/2019)
- Tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, về truyền
thống dựng nước vàgiữ nước hàng ngàn năm của dân tộc, về truyền thống lịch sử,
văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam.
3. Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019).
Tuyên truyền nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ
của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa lịch sử lớn lao
của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam vàthế giới; nguyên nhân
thắng lợi vàbài học kinh nghiệm; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo
của Đảng vàChủ tịch Hồ ChíMinh trong Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như Cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta.
4. Tuyên truyền và Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ ChíMinh
(19/5/1890-19/5/2019) gắn với sự kiện 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tì
m đường cứu
nước (05/6/1911-05/6/2019)
- Tuyên truyền thân thế, cuộc đời vàsự nghiệp vẻ vang của Chủ tịch Hồ ChíMinh,
thể hiện lòng biết ơn vô hạn của nhân dân Việt Nam vànhững tì
nh cảm yêu mến,
kí
nh trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ ChíMinh; 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 vàcông nhân quốc tế;
- Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
Chí
nh trị về Đẩy mạnh học tập vàlàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, trong đó cần chútrọng tuyên truyền các phong trào thi đua, những môhình và
điển hì
nh tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt trong xãhội.
5. Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Lệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019)
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 02/CT-TTg ngày
25/01/2016 của Thủ tướng Chí
nh phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu
đãi người cócông; Chỉ thị 16-CT/TU ngày 29/12/2016 của Tỉnh Thừa Thiên Huế về
tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác người cócông cách mạng.
- Phát động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”: Các đơn vị trường học tổ chức
thăm hỏi, chăm sóc, động viên các Mẹ Việt Nam anh hùng và các thương binh tại địa
phương. Tổ chức vận động CBGVNV tham gia đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.
Phát động phong trào mỗi đoàn viên thanh niên có những việc làm tốt, thiết thực
nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ vàngười cócông với cách mạng; tặng quàtì
nh nghĩa
cho gia đình chính sách.
- Phát động phong trào “Chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ quêem” ở các trường
tiểu học, trung học cơ sở, tổ chức dọn vệ sinh tại các khu di tí
ch lịch sử cách mạng ở
địa phương vànghĩa trang liệt sĩ thành phố.
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6. Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc
khánh nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019)
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến CBGVNV và học sinh về những
thành tựu trong công cuộc xây dựng vàphát triển tỉnh nhà. Khẳng định vị trí,tầm vóc
vĩ đại, giátrị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám vàsự ra đời của nước Việt Nam dân
chủ cộng hòa; những kết quả đạt được, những đổi thay trong cuộc sống của các tầng
lớp nhân dân trong trong 74 năm qua; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng
sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ ChíMinh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc,
xây dựng vàbảo vệ Tổ quốc; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của
Đảng.
7. Kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và
75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019)
Tuyên truyền sâu, rộng về chặn đường lịch sử vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến
đấu vàtrưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; qua đó khẳng định sự lãnh
đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ ChíMinh
trong xác định đường lối cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vàQuân
đội nhân dân Việt Nam.
8. Kỷ niệm 100 năm vàtrên 100 năm Ngày sinh các đồng chílãnh đạo chủ chốt
của Đảng, Nhànước, các đồng chílãnh đạo tiền bối tiêu biểu:
- Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889-05/6/2019),
Trưởng ban Thường vụ Quốc hội;
- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/190904/11/2019), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :
1. Các đơn vị trực thuộc căn cứ Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch của đơn
vị để triển khai thực hiện bằng các hì
nh thức phùhợp, gắn tuyên truyền với thực hiện
các nhiệm vụ chí
nh trị trong năm 2019; đồng thời xác định rõ nội dung hoạt động,
phân công tổ chức thực hiện cóhiệu quả và đồng bộ.
2. Thực hiện lồng ghép với các hoạt động thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phong
trào thi đua nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Gắn kết các hoạt động
chủ điểm trong các ngày lễ lớn bằng các hình thức hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện)
- Lưu VT, TCHC

TRƯỞNG PHÒNG

Đã ký

Phan Nam
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