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Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng 

Võ Nguyên Giáp; 100 năm Ngày sinh đồng chí 
Lê Quang Đạo và 130 năm Ngày sinh 

đồng chí Võ Văn Tần 
 

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

 
   Bình Thuận, ngày 16  tháng 7 năm 2021 

       Kính gửi:  Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

   

Thực hiện Hướng dẫn số 18- HD/BTGTU, ngày 09/7/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp (25/8/1911-25/8/2021); 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo 

(08/8/1921-08/8/2021) và 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-

8/2021). 

Nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn 

Tần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Lê Quang Đạo đối với sự nghiệp cách 

mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng 

sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của 

Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam 

trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất 

Tổ quốc; qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối 

với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới, công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa 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 cường, sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là thế hệ trẻ 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. 

Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ 

sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp triển khai tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bằng hình thức phù hợp trong tình hình 

dịch Covid-19 hiện nay, cụ thể như sau: 

1. Các cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biển đến 

cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về kỷ niệm 110 

năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021); kỷ niệm 100 
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hội, trang thông tin điện tử của c
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Nơi nhận: 
- Như trên,                        
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, TGDV. 

 
 

 

 

ng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921-08/8/2021) và k

ồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021)” do Ban Tuyên giáo Trung 

(có kèm theo đề cương).  

ấp ủy chi, đảng bộ cơ sở căn cứ Công văn này, ch
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ề nghị các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm tổ chức triển khai và báo cáo 
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ổng hợp./. 
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