
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VHTT 

V/v tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 

85 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng 

đầu tiên (25/9/1936 - 25/9/2021) 

và 81 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn 

(27/9/1940 - 27/9/2021) 

Bắc Sơn, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Ngày 02 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn đã ban hành 

Kế hoạch số 206/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày Khởi 

nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2021) và khai mạc Đại hội Thể dục thể thao 

huyện Bắc Sơn lần thứ IX năm 2021.  

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày 

thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên (25/9/1936 - 25/9/2021) và 81 năm ngày Khởi 

nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2021), Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ 

quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể huyện triển khai thực hiện công tác tuyên truyền như sau: 

  1. Nội dung tuyên truyền              

 Tuyên truyền về lịch sử 85 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên 

(25/9/1936 - 25/9/2021), ý nghĩa lịch sử của cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn, về truyền 

thống yêu nước, cách mạng kiên cường, bất khuất của Đảng bộ và Nhân dân các 

dân huyện Bắc Sơn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; gắn với tuyên 

truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về “Tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề năm 2021 “Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường 

và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; tuyên truyền thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.   

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát 

động, nêu cao ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng và 

Nhà nước ta trong thời kỳ hội nhập, phát triển và xây dựng đất nước hiện nay.  

Tổ chức treo khẩu hiệu tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị, trường học, trên 

các tuyến đường; vận động các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 85 

năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên (25/9/1936 - 25/9/2021) và 81 năm ngày 

Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2021) từ ngày 20/9 đến hết ngày 30/9/2021. 
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(Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu 

tiên (25/9/1936 - 25/9/2021) và 81 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 

27/9/2021 gửi kèm văn bản này trên hệ thống VNPT-iOffice) 

2. Tổ chức thực hiện 

a) Phòng Văn hóa và Thông tin 

Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cơ sở xã, thị trấn tuyên truyền kỷ 

niệm 85 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên (25/9/1936 - 25/9/2021) và 81 

năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2021). 

Đăng tải văn bản, tin bài, phóng sự tuyên truyền kỷ niệm trên Trang thông 

tin điện tử của huyện. 

 b) Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông 

 Trang trí tuyên truyền cổ động trực quan: Treo cờ dây, băng zôn, khẩu hiệu, 

cơ chuối khu vực trung tâm huyện, trên tuyến Quốc lộ 1B (trên địa bàn xã Long 

Đống và thị trấn Bắc Sơn). 

 Biên tập văn bản, xây dựng đĩa tuyên truyền cung cấp cho cơ sở; tổ chức 

tuyên truyền lưu động trên các tuyên đường; xây dựng các tin bài, phóng sự, tăng 

thời lượng tuyên truyền kỷ niệm trên thống loa truyền thanh cơ sở, fanpage của 

đơn vị và các hình thức phù hợp khác. 

 c) Các cơ quan, ban, ngành; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện 

 Tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về về lịch sử 

Đảng bộ huyện Bắc Sơn và ý nghĩa của Cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn đối với cách 

mạng Việt Nam; về công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt 

Nam gắn với việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước và kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh của huyện.   

Treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị chào mừng kỷ niệm từ 

ngày 20/9 đến hết ngày 30/9/2021.  

d) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 Tăng cường tuyên truyền các nội dung nêu trên qua hệ thống thông tin cơ 

sở, trang thông tin điện tử của địa phương, mạng xã hội facebook, zalo, youtube,… 

tuyên truyền qua các hoạt động tại thiết chế văn hóa cơ sở. 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các 

cấp về phòng dịch và tình hình thức tế của địa phương, xây dựng văn bản tổ chức 

các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm đảm bảo 

công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

 Tổ chức treo khẩu hiệu tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị, trường học, trên 

các tuyến đường, nơi tập trung đông dân cư; vận động các hộ gia đình trên địa bàn 

quản lý treo cờ Tổ quốc từ ngày 20/9 đến hết ngày 30/9/2021. 

 3. Một số khẩu hiệu tuyên truyền 
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- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu 

tiên huyện Bắc Sơn (25/9/1936 - 25/9/2021)! 

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội năm 2021! 

- Nhiệt liệt chào mừng 81 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 
27/9/2021)! 

- Tinh thần Khởi nghĩa Bắc Sơn bất diệt! 

- 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! 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng VH&TT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 
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