BCH ĐOÀN TỈNH KON TUM
***
Số:3672-CV/TĐTN-BTG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Kon Tum, ngày14 tháng3 năm 2022

“V/v tổ chức truyên truyền 110 năm Ngày sinh
đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 – 28/3/2022)”

Kính gửi: Các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 9047-CV/TWĐTN-BTG, ngày 05/03/2022 của
Ban Bí thư Trung ương Đoàn “V/v tổ chức tuyên truyền 110 năm Ngày sinh
đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 – 28/3/2022)”, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu
của Đảng và cách mạng Việt Nam; Hướng dẫn số 57-HD/TWĐTN-BTG ngày
28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kon Tum về hướng dẫn tuyên
truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm 2022.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc
tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cụ thể như sau:
1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền, giáo dục cho tuổi trẻ về thân thế, sự nghiệp cách mạng
của đồng chí Lê Văn Lương, người cộng sản kiên trung, bất khuất; cán bộ lãnh
đạo tiền bối tiêu biểu, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng
Đảng.
- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên,
thanh thiếu nhi về tấm gương mẫu mực, về đạo đức cách mạng, liêm khiết, chí
công, vô tư, tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn trọng, công bằng, suốt đời phấn
đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, lý tưởng
sống cao đẹp xứng đáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo.
2. Hình thức tuyên truyền và phân công thực hiện
2.1. Tỉnh đoàn Kon Tum
- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn: là đơn vị thường trực tham mưu cho Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo, định hướng các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm
110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương trong các cấp bộ Đoàn và đoàn
viên, thanh thiếu nhi.
- Các Ban chuyên môn, đơn vị trược thuộc Tỉnh đoàn: Căn cứ chức năng,
nhiệm vụ của đơn vị, đôn đốc các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc được
phân công phụ trách tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày
sinh đồng chí Lê Văn Lương theo lĩnh vực, đối tượng, địa bàn được phân công
phụ trách đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn trong phòng, chống dịch Covid19.
2.2. Các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc

Căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị lựa chọn
phương án tuyên truyền và chỉ đạo đoàn cơ sở triển khai phù hợp như:
Tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt
chi đoàn theo chuyên đề; tuyên truyền cổ động trực quan, chia sẻ các bài viết,
hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc
của đồng chí Lê Văn Lương thông qua các kênh truyền thông của địa phương,
đơn vị. Các hoạt động phải đảm bảo phù hợp với điều kiện địa
phương, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
(Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đăng tải Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên
giáo Trung ương Đảng biên soạn trên hệ thống quản lý văn bản ioffice và Cổng
Thông tin điện tử Tuổi trẻ Kon Tum để các đơn vị làm căn cứ triển khai thực
hiện).
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc
căn cứ Công văn trên triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên (Thực hiện);
- Ban Tuyên giáo TW Đoàn (B/c);
- Ban Tuyên giáo TU (B/c);
- TT Tỉnh Đoàn (B/c);
- Ban chuyên môn, ĐVTT (Biết, T/hiện);
- Lưu VT, BTG.
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