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Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/BTGTU ngày 24/6/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy việc tổ chức các hoạt động tuyên tuyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng 

chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 – 08/8/2021), Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch số 24-KH/BTGTU ngày 30/6/2021 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy về kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

(25/8/1911 – 25/8/2021), Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông 

dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức sâu sắc về 

thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo, người chiến 

sĩ cộng sản mẫu mực, một nhà lãnh đạo có uy tín của Đảng và Nhà nước; Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người 

chiến sĩ cách mạng kiên trung, vị tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Quang Đạo, 

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân 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. 

2. Phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 

năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam; kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn 

với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, 

của địa phương, các hoạt động Hội và phong trào nông dân, tạo không khí phấn 

khởi, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 



Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị 

quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm tri ân và giáo dục truyền 

thống cách mạng nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, 

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kỷ niệm 110 năm 

Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia các hoạt động do 

địa phương tổ chức. 
(Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo 

(08/8/1921 – 08/8/2021), Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021) được 

đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị theo địa chỉ: 

hoinongdan-quangtri.org.vn và Email: hoinongdanqtr@gmail.com). 

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VP, Ban XDH.    
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