
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                

Số:          /BGDĐT-GDCTHSSV 
V/v tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm  

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  

(19/5/1890-19/5/2020)  

 

 

Hà Nội, ngày       tháng  5   năm 2020 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo, 

- Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, 

- Các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng 

sư phạm, Trung cấp sư phạm 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 

10845-CV/VPTW ngày 29/10/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc 

tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; 

Hướng dẫn số 124-HD/BTGTW ngày 17/3/2020 của Ban Tuyên giáo Trung 

ương và Kế hoạch số 109-KH/BCSĐ ngày 05/4/2020 của Ban Cán Sự Đảng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu 

cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Đại học, Học viện, Trường Đại học, 

Trường Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm (sau đây gọi chung là các đơn 

vị) thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán 

bộ quản lý giáo dục nhận thức đầy đủ, sâu sắc về về tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh; về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của 

Người; tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân 

quốc tế bằng nhiều hình thức như tổ chức sinh hoạt khoa học (hội thảo, tọa 

đàm…); chú trọng thảo luận các giải pháp tuyên truyền, giáo dục, vận dụng 

sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, đào tạo trong điều kiện hiện nay 

(Đề cương tuyên truyền và khẩu hiệu tuyên truyền đính kèm theo). 

2. Phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội trong nhà trường tổ chức rộng rãi các 

hội thi kể chuyện về Bác Hồ. 

3. Tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương 

người tốt, việc tốt trong lĩnh vực giáo dục; biểu dương tập thể, cá nhân điển 

hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị ở 

các cấp học hằng năm và theo kế hoạch của Bộ GDĐT và địa phương. 
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Bộ GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên và 

báo cáo kết quả về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học 

sinh, sinh viên, đồng chí Nguyễn Xuân Hà, điện thoại: 0837485979, email: 

nxha@moet.gov.vn) trước ngày 29/5/2020. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo TƯ (để báo cáo); 

- Văn phòng TƯ         (để báo cáo); 

- Bộ trưởng                 (để báo cáo); 

- BTV tỉnh ủy/thành ủy (để biết): 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội 

(để phối hợp chỉ đạo); 

- Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ, TC 

TP. Hồ Chí Minh (để phối hợp chỉ đạo); 

- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV, VPBCS. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ 
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