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KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) 

và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2019) 

 

          Thực hiện Hƣớng dẫn số 65-HD/BTGTU, ngày 06/5/2019 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy Phú Yên về việc Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Ngƣời (02/9/1969 – 02/9/2019), 

Đảng ủy Trƣờng Đại học Phú Yên xây dựng kế hoạch thực hiện nhƣ sau: 

1. Tất cả các chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong trƣờng tổ chức quán triệt đầy đủ 

mục đích, yêu cầu và tuyên truyền nội dung 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh (02/9/1969-02/9/2019), theo đề cƣơng tuyên truyền (gửi kèm file mềm), đến 

toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên của đơn vị mình. 

2. Thời gian thực hiện: từ tháng 5/2019 đến tháng 9/2019, tập trung trong Qúy 

III/2019. 

3. Hình thức tổ chức: Tùy đặc điểm, điều kiện cụ thể, các đơn vị lựa chọn hình 

thức tuyên truyền phù hợp đảm bảo hiệu quả, thiết thực và đạt đƣợc mục đích, yêu cầu 

của đợt tuyên truyền. 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Các chi bộ, đƣa nội dung tuyên truyền vào sinh hoạt chuyên đề quý III năm 

2019. Chủ đề sinh hoạt: “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - 

Thành tựu và bài học kinh nghiệm”. 

- Các đơn vị trực thuộc, Công đoàn, Hội cựu chiến binh: đƣa nội dung tuyên 

truyền lồng ghép vào nội dung sinh hoạt thƣờng kì của đơn vị, tổ chức. 

- Đoàn trƣờng, Hội sinh viên trƣờng: có kế hoạch cụ thể tuyên truyền đến toàn 

thể đoàn viên, sinh viên của Trƣờng. 

- Bộ phận phụ trách Website: đƣa nội dung tuyên truyền 50 năm thực hiện Di 

chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tin, bài về hoạt động tuyên truyền lên trang Web 

của Trƣờng. 

- Phòng Hành chính – Quản trị: treo khẩu hiệu tuyên truyền vào tháng 9/2019. 

 

Nơi nhận:                                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ 
- ĐUK (để báo cáo);                            P. BÍ THƢ 
- Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, các chi bộ;                                                                                    

- Ban Giám hiệu;                        (đã ký) 
- Các đơn vị trực thuộc; 

- Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội cựu CB;                Trần Lăng 

- Lƣu VPĐU. 


