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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM              

TỈNH QUẢNG NGÃI 

BAN THƯỜNG TRỰC 

Số:           /MTTQ-BTT 

V/v tuyên truyền kỷ niệm 120 năm 

Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong 

(1902 - 2022) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Quảng Ngãi, ngày     tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam  

các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Theo Công văn số 925-CV/BTGTU ngày 06/9/2022 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy “V/v tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong”; 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện các nội 

dung sau:  

1. Phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về 

công lao, đóng góp to lớn, quan trọng của đồng chí Lê Hồng Phong - nhà lãnh đạo 

xuất sắc, tấm gương trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của 

Đảng, dân tộc ta. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng 

cách mạng; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế 

độ xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. 

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần khơi dậy mạnh mẽ 

tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và 

khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ, động viên các tầng lớp 

nhân dân ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê 

hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

(Đề cương tuyên truyền có gửi kèm). 

2. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê 

Hồng Phong cần được tổ chức với nội dung và hình thức phù hợp, trang trọng, tiết 

kiệm, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định; kết hợp với 

tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và các ngày lễ 

lớn của dân tộc; góp phần cổ vũ, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và phù 

hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

3. Một số khẩu hiệu tuyên truyền  

+ Nhiệt liệt chào mừng 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 

2022)!  
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+ Đồng chí Lê Hồng Phong - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và 

Nhân dân ta!  

+ Đồng chí Lê Hồng Phong - Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời!  

+ Đồng chí Lê Hồng Phong - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh!  

+ Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

+ Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!  

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

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

Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành 

phố triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- CT, các PCT UBMTTQVN tỉnh;                                           
- VP, các Ban UBMTTQVN tỉnh;                                                                                                                                
- Lưu VT, Ban TC-TG.                                                                                                

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Trần Hòa 
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