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       KẾ HOẠCH 

Phát hành bản tin số 2 

kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam,  

thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), kỷ niệm 119 năm Ngày sinh  

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) 

 

Thiết thực kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất 

nước (30/4/1975 - 30/4/2019), kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2019), Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch phát 

hành bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn với những nội dung như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện chiến thắng đế 

quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh 

dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. 

Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam; ý chí kiên 

cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của 

dân tộc Việt Nam. Trân trọng, biết ơn những đóng góp và hy sinh to lớn của nhân dân ta, 

của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. 

Khẳng định những giá trị tư tưởng to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự 

nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, khơi dậy 

thần thần tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên.  

II. Định hướng về nội dung  

Để đảm bảo yêu cầu về chủ đề của bản tin, bài viết cần tập trung vào những nội 

dung chủ yếu sau đây: 

Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện chiến thắng đế 

quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh 

dựng nước và giữ nước. 

Tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp 

cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. 
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Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm 

rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng 

và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Phản ánh các hoạt động của nhà trường trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính 

trị được giao, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ 

chính trị của đơn vị. 

III. Đối tượng, thể loại, phạm vi và thời gian phát hành bản tin 

1. Đối tượng tham gia viết bài: 

- Ban Giám hiệu. 

- CCVC nhà trường. 

2. Về thể loại:  

Nghiên cứu, trao đổi, bình luận, nghị luận, tổng kết thực tiễn và các thể loại khác 

phù hợp với chủ đề bản tin. 

3. Phạm vi phát hành:  

- Lưu hành nội bộ. 

- Gửi Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Vụ Các trường chính trị (để báo cáo). 

- Ban Giám hiệu, các phòng, khoa của Trường. 

4. Thời gian nhận bài: hết ngày 03/6/2019. 

5. Yêu cầu: 

- Bài viết được đánh vi tính trên khổ giấy A4; không quá 04 trang, cỡ chữ 14, dãn 

dòng 1,5 line.  

- Nơi nhận bài: Phòng QLĐT và NCKH. 

- Địa chỉ mail: havtt@tct.binhthuan.gov.vn 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng QLĐT và NCKH chịu trách nhiệm tham mưu kế hoạch và triển khai các 

văn bản có liên quan đến công tác biên tập và phát hành bản tin. 

2. Trưởng các phòng, khoa chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch này đến toàn thể 

CCVC trong đơn vị để mỗi cá nhân thực hiện theo đúng kế hoạch./. 

 
Nơi nhận:                                                                             
- Ban Giám hiệu;             
- Các phòng, khoa; 

- Lưu: VT, QLĐT-NCKH, Hà. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

ThS. Lê Trung Quân 
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