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CONG hA xA IIQI CHLJ NGIIiA VIT NAM 
Dc Ip - Ty do - Hnh phác  

TP. H ChI Minh, ngày  cj  (hang 9 närn 2022 

KInh gi'i: Ban chp hành Cong doàn co s trirc thuc. 

Can cir van bàn s 904/LDLD-TG ngày 12 tháng 9 nàrn 2022 cüa Ban 
Tuyên giáo Lien doàn Lao dng Thânh phô Ho ChI Minh ye tuyên truyCn K' 
nim 120 närn Ngày sinh Dông chI Tong BI thu Lê Hông Phong (1902 - 2022), 
Ban Thuäng viii Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dirc dê nghj các don vj thirc 
hin tuyên truyên K' nim 120 nám Ngày sinh Dông chI Tong BI thu Le Hông 
Phong (1902 - 2022) vói ni dung sau: 

1. Ni dung tuyên truyên: 

- Than th, cuc dcii và sçr nghip hot dng cách mng cüa dng chI LC 
Hông Phong: Nhà lãnh do xuât sac cüa Bang, Nba nuâc và Nhân dan ta; Ngtthi 
hoc trô xuât sac cüa Chii tjch Ho ChI Minh; ChiCn si kiCn cung cüa phong trão 
cong san và cong nhân quôc tC. 

- Nhcrng cng hin to 1n cüa Dng chI Lê Hng Phong dM vi sir nghip 
cách mng cüa Bang và dan tc; dc bit là nhng dóng gop quan tr9ng trong 
vic hInh thành chü truong, du&ng lôi cüa Bang, khôi phic co SO dàng, phát 
triên CáC phong trào each mng Vit Narn, 1p lii co quan länh do, thitc day 
hot dng cüa Bang khi each mng gp bixâc khó khän, thoái trào trCn cuong vi 
Tong BI thu Trung uong Bang. 

- Nhng phm chit dao  dirc cách rnng cao dçp cüa Dng chI LC Hông 
Phong, do là: Y chI cách mng kiên cung, suôt di chiên dau, hy sinh vi 12 
tuong cong  san; dt lqi Ich cüa Bang, cüa cách mng và trI tu cOa quân chiing 
Nhân dan, biêt dra vào Nhân dan dé dua cách mng vut qua nhng buc hiCm 
nghèo; luôn giti vQng niêm tin vào thãng lçi cuôi cung cüa each mng; là tam 
guong sang trong hçc t.p, rèn 1uyn, không ngüng nghiCn cfru, nâng cao trInh d 
1 1un eho can b, dãng viên, các tang lop Nhân dan và the h tré Vit Nam h9c 
tap, noi theo. 

- Nhtthg thành tru to 1in, có nghia ljch str cüa dt nuóc sau hon 35 näm 
thirc hin dithng lOi mcii do Bang länh do và khâi xung; khäng djnh sir länh 
dio, chi dao  dung dAn, sang suôt cüa Bang, sir dóng gop to 1n cüa can bô, dãng 
viên và các tang 1p Nhân dan. 

2. Mt s khãu hiu tuyCn truyên: 

1. Bang cong san Vit Nam quang vinh muon nAm 
2. Ntróc Cong hOa xA hi chü nghia Vit Nam muOn nArn 
3. Chü tjch Ho ChI Minh vi dui sOng mài trong six nghip cilia chüng ta 
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4. K' nim 120 näm Ngày sinh Dng chI Tng BI thu Lê Hng Phong (1902 
- 2022) 

5. Dng chI Lê Hông Phong - Nhà lânh do xuât sac cüa Dâng, Nhâ nuc và 
Nhân dan ta 

6. Dông chI Lê Hông Phong - Tarn guang dto durc cách mng sang ngäi 
7. Dông chi Lê Hông Phong - Ngi.thi h9c trô xuât sac cüa Chuu tjch Ho ChI 

Minh 
8. Tat câ vi mic tiêu dan giàu, nuâcrnanh, dan chü, cong bang, van rninh 

(DInh kèn'i Dé cuvng tuyên truyén /cj' nim 120 nàrn Ngày sinh Dông chI 
TOng Bi thu Lé Hông Phong do Ban Tuyén giáo trung uctngphát hành). 

Ban Thu?ing vii Lien doàn Lao dng thành ph Thu Di.rc rt mong BCH 
cong doàn co s quan tarn thirc hin tt các ni dung tuyên truyM nêu trên giñp 
can b, doàn viên cong doân on 1i Than the', cuc dài và sy' nghip hogt dóng 
cOch niing; Nhü'ng cO'ng hié'n to lO'n; Nhungphdm chá't dgo dác cách rngng cao 
d?p cza Dng chI Lé Hdng Phong và náng cao nhn thi'c, niein tin dO'i v&i 
nhing thOnh lyu to iOn, cO nghia ljch sc cza da't nuàc sau ho'n 35 nám thyc 
hiçn duàng iO'i inái do Dáng lânh dgo và khOi xuthig; khang djnh sy länh dgo, 
chi dqo ding dan, sOng suOt cia DOng, sy' dóng gop to ian cia cOn b, dOng 
viCn vO cOc tang lop NhOn dán.t 

Noi nhân: 
- Ban Tuyên giáo LDLD Ip. HCM; 
- Ban Tuyên giáo Thành üy Tht D(rc; 

Cãc b phn chuyen âé LDLD Tp. Thii Düc; 
- Nhu trên; 
- Luu VT-TG. 
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