
 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 173/CĐ-ĐHQG 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2022 

V/v tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm  
Ngày sinh Đồng chí Tổng Bí thư  

Lê Hồng Phong (1902 - 2022) 
 

 

Kính gửi:         Các Công đoàn cơ sở trực thuộc 
  
  

Căn cứ Công văn 904/LĐLĐ-TG ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Liên đoàn 
Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh 
Đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902 - 2022), Ban Thường vụ Công đoàn 
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị thực hiện tuyên truyền 
Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902 - 2022) 
với  nội dung sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: 

 Thân thế, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hồng 
Phong: Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; Người học trò 
xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế. 

 Những cống hiến to lớn của Đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp 
cách mạng của Đảng và dân tộc; đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong việc 
hình thành chủ trương, đường lối của Đảng, khôi phục cơ sở đảng, phát triển các 
phong trào cách mạng Việt Nam, lập lại cơ quan lãnh đạo, thúc đẩy hoạt động của 
Đảng khi cách mạng gặp bước khó khăn, thoái trào trên cương vị Tổng Bí thư Trung 
ương Đảng. 

 Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của Đồng chí Lê Hồng 
Phong, đó là: Ý chí cách mạng kiên cường, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng 
cộng sản; đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng và trí tuệ của quần chúng Nhân dân, 
biết dựa vào Nhân dân để đưa cách mạng vượt qua những bước hiểm nghèo; luôn 
giữ vững niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng; là tấm gương sáng trong 
học tập, rèn luyện, không ngừng nghiên cứu, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, 
đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và thế hệ trẻ Việt Nam học tập, noi theo. 

 Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau hơn 35 năm 
thực hiện đường lối mới do Đảng lãnh đạo và khởi xướng; khẳng định sự lãnh đạo, 
chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự đóng góp to lớn của cán bộ, đảng viên và 
các tầng lớp Nhân dân. 

 2. Một số khẩu hiệu tuyên truyền: 

 Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm 
 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm 
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 Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta 
 Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902 

- 2022)  
 Đồng chí Lê Hồng Phong - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và 

Nhân dân ta 
 Đồng chí Lê Hồng Phong - Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời 
 Đồng chí Lê Hồng Phong - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh 
 Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh 

(Đính kèm Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Đồng chí Tổng 

Bí thư Lê Hồng Phong do Ban Tuyên giáo trung ương phát hành). 

Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị 

các đơn vị thực hiện nội dung nêu trên./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Lưu VT. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


