Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập đoàn TNC
Thứ bảy, 28 Tháng 2 2015 08:11

Đảng uỷ Công an tỉnh Kon Tum vừa ban hành kế hoạch số 79-KH/ĐUCA về việc tổ chức các
động kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2015) và 84 năm ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2015) với mục đích khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự
hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của người Phụ nữ Việt
Nam trong mỗi hội viên, đoàn viên, thanh niên; triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ
niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2015), 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2015); thực hiện kế hoạch cũng góp phần phát huy tinh thần
xung kích, tình nguyện của hội viên, đoàn viên, thanh niên, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, hướng tới chào
mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Một số nội dung trọng tâm của kế hoạch:

1. Tuyên truyền về ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng; vai trò và giá trị
lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đối với dân tộc Việt Nam và phụ nữ Việt Nam.

2. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011.

3. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong cán bộ, hội viên; tham gia các hoạt động khởi
động Tháng thanh niên 2015 do Đoàn cấp trên tổ chức.

4. Đẩy mạnh các hoạt động chung sức vì cộng đồng, giao lưu thăm hỏi đồn biên phòng kết
nghĩa nhân kỷ niệm ngày Biên phòng toàn dân (03/3); tăng cường tổ chức các hoạt động tình
nghĩa.

5. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1897/KH-CAT-PX16 ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Công
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an tỉnh Kon Tum về việc tổ chức thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6
điều Bác Hồ dạy” 2 năm 2013-2015.

6. Tổ chức các hoạt động giao lưu VHVN-TDTT với các đơn vị đóng quân trên địa bàn, các
đơn vị kết nghĩa.

Về chế độ báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động, đề nghị các đơn vị gửi về Văn phòng Đảng
ủy Công an tỉnh trước ngày 27/3/2015.

Khánh Duy – Văn phòng Đảng
Số lượt người xem: 26957
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