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THÀNH ỦY PHAN RANG-THÁP CHÀM 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

                  * Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 14 tháng 02 năm 2023 

Số 1919-CV/TU       
 

Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm 

Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND 

và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh 

ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 

 

 

Kính gửi:   - Ủy ban nhân dân thành phố, 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy, 

- Đảng ủy Công an thành phố, 

- Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể thành phố, 

- Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. 
                                              

Thực hiện Công văn số 3581-CV/TU, ngày 06/02/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí 

Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (CAND) (11/3/1948 - 11/3/2023) và 75 

năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 

11/6/2023); 

Thường trực Thành ủy có ý kiến như sau: 

1. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương, 

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ 

an ninh Tổ quốc thành phố chủ động, tích cực phối hợp với lực lượng Công an đẩy 

mạnh các hoạt động tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 

Nhân dân về truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, gắn với truyền thống của 

Đảng, của dân tộc, địa phương; những chiến công, thành tích xuất sắc của tập thể, 

cá nhân lực lượng CAND trong sự ngiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an 

ninh, trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của 

địa phương. Quan tâm động viên, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân đạt 

thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ 

tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh 

ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc do Công an tỉnh phát động. 

2. Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm và 

phong trào thi đua đặc biệt theo nội dung chỉ đạo của cơ quan cấp trên; gắn với 

thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 21-KL/TW 

ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm 

cán bộ, đảng viên, chiến sỹ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu 
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hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng lực lượng Công an thực sự trong 

sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong 

tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ 

Chính trị. Tiếp tục tạo chuyển biến hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tội 

phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân. 

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tiết 

kiệm và gắn với đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, 

xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

3. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên 

truyền, chủ động phối hợp với Đảng ủy Công an thành phố đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều 

dạy CAND và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 

tạo không khí phấn khởi, vui tươi, lành mạnh, khích lệ tinh thần cán bộ, đảng viên, 

chiến sỹ lực lượng CAND trong việc khắc phục khó khăn, gian khổ, vươn lên hoàn 

thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành 

phố phối hợp Đảng ủy Công an thành phố tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức và Nhân dân tích cực hưởng ứng, hỗ trợ lực lượng Công an 

trong quá trình tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh 

nêu Sáu điều dạy CAND và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi 

đua ái quốc; đồng thời đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia có 

hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn. 

5. Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp với Đảng ủy 

Công an thành phố tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí 

Minh nêu Sáu điều dạy CAND và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu 

gọi thi đua ái quốc ở địa phương mình; kịp thời hỗ trợ, động viên, khen thưởng đối 

với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là lực lượng cơ sở, Công an cấp xã. 

Giao Đảng ủy Công an thành phố chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Thành 

ủy theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn quá trình triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Thường trực Thành ủy, 

- Hội đồng nhân dân thành phố, 

- Các Ban đảng Thành ủy, 

- Các đồng chí UV BTV Thành ủy, 

- Lưu Văn phòng. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 
 

 

 

 

 

 

 

Châu Thị Thanh Hà 
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