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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

TỈNH LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

 

Số: 18   /KH-KL 

 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM  

Độc lập – Tƣ ̣do – Hạnh phúc 

      

Lâm Đồng, ngày 07  tháng  01  năm 2021 

  

KẾ HOAC̣H 

Tổ chƣ́c chào cờ và sinh hoaṭ chính tri ̣ năm 2021 

Tại Chi cục Kiểm lâm 

 
Căn cứ Kế hoac̣h số 110 – KH/ĐUK ngày 29/12/2020 của Đảng ủy khối các Cơ quan 

tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2021 

Nhằm tiếp tuc̣ đẩy maṇh viêc̣ hoc̣ tâp̣ và làm theo tư tưởng, đaọ đức, phong cách Hồ Chí 

Minh theo tinh thần Chỉ thi ̣ số 05 –CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); Chi 

cục Kiểm lâm xây dựng Kế hoạch chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ sáng thứ hai hàng 

tuần trong năm 2021 cụ thể như sau: 

STT Ngày Đơn vi ̣ thưc̣ hiêṇ Chủ đề 

1 04/01 
Phòng Hành chính tổng 

hơp̣  

Kỷ niệm 75 năm cuôc̣ tổng tuyển cử đầu tiên 

(06/01/1946 – 06/01/2021) 

2 11/01 Phòng Thanh tra pháp chế  

Bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lớp học chính trị 

của giáo viên tháng 8/1959 “ Chính trị là linh hồn, chuyên môn 

là cái xác…” 

(17/01/1960 – 17/01/2020) 

3 18/01 Phòng Sử dụng và PTR 
Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn 

(23/01/2016 -23/01/2021)  

4 25/01 Phòng QLBVR và BTTN 
Kỷ niệm 80 năm Bác Hồ về nước trưc̣ tiếp lañh đaọ Cách 

mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021) 

5 01/02 
Đội KLCĐ&PCCCR số 

1 

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lâp̣ Đảng Côṇg sản Viêṭ Nam 

(03/02/1930 03/02/2021) 

6 08/02 
Phòng Tổ chức TT và 

XDLL 

Bài viết của Chủ Tịch Hồ Chí Minh “ Lời kêu goị đồng bào 

nông dân tăng gia sản xuất, thưc̣ hành tiết kiêṃ”, đăng trên 

Báo Nhân dân số 1045 “ Hết sức tiết kiêṃ trong công viêc̣ làm 

ăn và trong dip̣ tết…” 

7 15/02 
 

Nghỉ Tết Nguyên đán 

8 22/02 

Phòng Hành chính tổng 

hơp̣  

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ Tết trồng cây” đăng trên 

Báo Nhân dân số 3228 ngày 27/01/1963 “ Tết trồng cây chẳng 

những có nghiã kinh tế mà còn ý nghiã chính tri ̣ to lớn” 

9 01/3 
Phòng Thanh tra Pháp 

chế 
Kỷ niêm 115 năm Ngày sinh của cố Thủ tướng Phaṃ Văn 

Đồng (01/3/1906 – 01/3/2021) 

10 08/3 

 

Phòng Sử dụng và PTR 
Bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hôị nghi ̣ các đaị 

biểu phu ̣nữ tham gia chính quyền toàn miền Bắc, Báo Nhân 

dân đăng số 2327 “ Phu ̣nữ cần phải hoc̣ tâp̣ tiến bô ̣nhiều hơn 

nữa” 

11 15/3 

 

Phòng QLBVR và BTTN 
Bài viết “ Ba mươi năm hoạt động của Đảng” đăng trên Báo 

Nhân dân, số 2120 của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về “ Chỉ có 

giai cấp công nhân là dũng cảm nhất, cách mạng nhất…” 

12 22/3 
Đội KLCĐ&PCCCR số 

1 
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lâp̣ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931 – 26/3/2021) 
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13 29/3 
Phòng Tổ chức TT và 

XDLL 
Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Đà Laṭ – Lâm Đồng 

(03/4/1975 – 03/4/2021) 

14 05/4 
Phòng Hành chính tổng 

hơp̣ 

Lời kêu goị của Lañh tu ̣Nguyêñ Ái Quốc trong bài “ Dân 

cày”, đăng trên Báo Viêṭ Nam đôc̣ lâp̣, số 103, ngày 21/8/1941 

“ Lo cứu nước tức là lo cứu mình” 

15 12/4 
 

Phòng Thanh tra pháp chế Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 Âm lic̣h) 

16 19/4 

 

Phòng Sử dụng và PTR 
Kỷ niệm 114 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tâp̣ 

(24/4/1906 – 24/4/2021) 

 

17 26/4 

Phòng QLBVR và BTTN Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất 

nước (30/4/1975 – 30-4/2020) gắn với kỷ niêṃ 135 năm Ngày 

Quốc tế lao đôṇg (01/5/1886 – 01/5/2021) 

18 03/5 
Đội KLCĐ&PCCCR số 

1 
Kỷ niêṃ 67 năm Ngày Chiến thắng Điêṇ Biên Phủ 

(07/5/1954 – 07/5/2021) 

19 10/5 
Phòng Hành chính tổng 

hơp̣ 

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ Thực dân Pháp xâm lăng 

Bi-dec-tơ”, đăng trên Báo Nhân dân số 2697 nói về “ Lửa thử 

vàng, gian nan thử baṇ” 

20 17/5 
 

Phòng Thanh tra pháp chế 
Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tic̣h Hồ Chí Minh  

(19/5/1890 – 19/5/2021) 

 

21 

 

24/5 

 

Phòng Sử dụng và PTR 
Sinh hoaṭ kỷ niêṃ 45 năm thành lâp̣ Đảng bô ̣Khối các cơ 

quan tỉnh Lâm Đồng (04/6/1976 – 04/6/2021) 

22 31/5 
 

Phòng QLBVR và BTTN 
Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 

(05/6/1911 – 05/6/2021) 

23 07/6 

Đội KLCĐ&PCCCR số 

1 

Lời căn dăṇ của Chủ tic̣h Hồ Chí Minh trong “ Thư khen đồng 

bào, cán bộ và bộ đội miền Bắc đã bắn rơi 500 máy bay Mỹ” 

đăng trên Báo Nhân dân số 4167 nói về “Đồng bào, cán bộ và 

bô ̣đôị ta không đươc̣ vì thắng lơị mà chủ quan…” 

24 14/6 
Phòng Tổ chức TT và 

XDLL 
Kỷ niệm 125 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu      

     ( 15/6/1896 -15/6/2021) 

25 21/6 
Phòng Hành chính tổng 

hơp̣ 
Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách maṇg Viêṭ Nam 

(21/6/1925 – 21/6/2021) 

26 28/6 

 

Phòng Thanh tra pháp chế 
Bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Cán bộ 

tư ̣vê ̣Hồ Chí Minh đăng trên Báo Cứu quốc, số 136 “ Nói 

miêṇg ai cũng nói đươc̣. Ta cần phải thưc̣ hành” 

27 05/7 

 

Phòng Sử dụng và PTR 
Lời dăṇ của Chủ tic̣h Hồ Chí Minh dành cho đôị ngũ tuyên 

truyền vào ngày 08/01/ 1946 đăng trên Báo Cứu quốc số 137 

“Có nói sư ̣thâṭ thì viêc̣ tuyên truyền của mình mới có nhiều 

người nghe” 

28 12/7 

 

 

Phòng QLBVR và BTTN 

Lời daỵ của Chủ tic̣h Hồ Chí Minh trong “ Bài nói chuyêṇ taị 

lớp bồi dưỡng cán bô ̣về công tác măṭ trâṇ” đăng trên Báo 

Nhân dân số 3081 nói về “ Chủ nghĩa Mac - Lê Nin daỵ chúng 

ta rằng: muốn làm cách maṇg thắng lơị thì phải phân biêṭ rõ ai 

là bạn, ai là thù… 

29 19/7 

 

Đội KLCĐ&PCCCR số 

1 

Lời khẳng điṇh của Chủ tich Hồ Chí Minh về chính sách của 

Chinh phủ đối với thành phần tham gia Chính phủ trong lần trả 

lời phóng viên Báo Đôc̣ lâp̣, ngày 28/8/1947 “Chính sách của 

Chính phủ trước sau vẫn là Đại đoàn kết…”. 

30 26/7 
Phòng Tổ chức TT và 

XDLL 
Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh- Liêṭ sỹ 

(27/7/1947 -27/7/2021) 

31 02/8 
Phòng Hành chính tổng 

hơp̣ 

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Lê Quang Đaọ, Chủ 

tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

( 08/8/1921 – 08/8/2021) 
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32 09/8 
 

Phòng Thanh tra pháp chế 
Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt nam 

 (10/8/1961 -010/8/2021) 

33 16/8 

 

Phòng Sử dụng và PTR 
Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách maṇg tháng Tám thành công 

(19/8/1945  - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 -02/9/2021) 

34 23/8 
 

Phòng QLBVR và BTTN 
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đaị tướng Võ Nguyên Giáp 

(25/8/1911 – 25/8/2021) 

35 30/8 
Đội KLCĐ&PCCCR số 

1 
Bài viết “ Lời kêu gọi nhân dịp CMT8 và Ngày Độc lập”, của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh “ Muốn ăn quả tốt phải trồng cây to” 

36 06/9 

 

Phòng Tổ chức TT và 

XDLL 

Bài viết “ Nước Việt nam dân chủ cộng hòa tròn 15 tuổi” của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh “ Nhờ tinh thần anh dũng và lòng yêu 

nước của toàn thể nhân dân Viêṭ Nam, Cách mạng tháng Tám 

đa ̃thắng lơị” 

37 13/9 
Phòng Hành chính tổng 

hơp̣ 

Bài viết “ Đạo đức công dân “ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng 

Báo Nhân dân số 320 ngày 15/01/1955 “ Nhân dân có quyền 

lơị làm chủ thì phải có nghiã vu ̣làm tròn bổn phâṇ công dân “ 

38 20/9 

 

Phòng Thanh tra pháp chế 
Lời căn dăṇ của Chủ tic̣h Hồ Chí Minh “ Trong thư gửi Hôị 

nghị cán bộ phụ trách nhi đồng toàn quốc” Bác viết ngày 

25/8/1950 “ Giáo duc̣ nhi đồng là môṭ khoa hoc̣…” 

39 27/9 
 

Phòng Sử dụng và PTR 
Kỷ niệm 145 năm Ngày sinh của Cu ̣Huỳnh Thúc Kháng 

01/10/1876 – 01/10/2021) 

40 04/10 

 

Phòng QLBVR và BTTN 
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Tho ̣

(10/10/1911 – 10/10/2021), lãnh đạo tiền bối và tiêu biểu của 

Đảng và Cách maṇg Viêṭ Nam 

41 11/10 
Đội KLCĐ&PCCCR số 

1 
Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hôị Liên hiêp̣ Thanh niên 

Viêṭ Nam (15/10/1956 – 15/10/2021) 

42 18/10 

 

Phòng Tổ chức TT và 

XDLL 

Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 

(23/10/1961 – 23/10/2021) 

43 25/10 
Phòng Hành chính tổng 

hơp̣ 

Lời của Chủ tic̣h Hồ Chí Minh, trong thư gửi các chiến si ̃Cảm 

tử quân thủ đô “ Các em là đôị cảm tử. Các em cảm tử cho Tổ 

quốc quyết sinh” 

44 01/11 

 

Phòng Thanh tra pháp chế 
Lời của Chủ tic̣h Hồ Chí Minh trong bài viết “Phải theo đúng 

kỷ luật của Đảng”, đăng trên Báo Nhân dân số 217, bút danh 

“C.B” “ Ngoài lơị ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta 

không có lơị ích gì khác” 

45 08/11 

 

Phòng Sử dụng và PTR 
Bài nói chuyện bế mạc tại Hội nghị cán bộ của của Đảng lần 

thứ 6 ngày 18/01/1949 của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ Trước mặt 

quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “ Côṇg sản” mà 

ta đươc̣ ho ̣yêu mến” 

46 15/11 

 

Phòng QLBVR và BTTN 
Bài viết trong “ Thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh 

viên hoc̣ các trường và các lớp bổ túc văn hóa, ngày 31/8/1960, 

Báo Nhân dân đăng trên số 2360 của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ 

Học phải đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế” 

47 22/11 

Đội KLCĐ&PCCCR số 

1 

Bài nói chuyện với trường thanh niên lao động chủ nghiã xa ̃

hôị ở Hòa Bình, ngày 17/8/1962 của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ 

Phải dựa vào nhân dân, vì đông đảo nhân dân rất nhiều tai 

mắt..” 

48 29/11 

Phòng Tổ chức TT và 

XDLL 
Lời của Chủ tic̣h Hồ Chí Minh trong thư gửi cán bô,̣ ngành 

thương binh, cưụ binh vào tháng 01/1954 “… công viêc̣ nào 

cũng quang trọng…” 

49 06/12 
Phòng Hành chính tổng 

hơp̣ 

Bài viết “ 12 vạn 5 nghìn binh sĩ Pháp chết và bị thương” đăng 

trên Báo Cứu quốc số 2151 “ Quân và dân ta cố gắng thi đua 

giết giăṭ lâp̣ công…” 
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50 13/12 

 

Phòng Sử dụng và PTR 
Bài viết “Việt đình chiến ở Triều Tiên” đăng trên Báo Nhân 

dân số 130 bút danh “C.B” “ Phải quyết chiến. Quyết thắng, 

nhưng chớ chủ quan khinh đic̣h” 

51 20/12 

 

Phòng QLBVR và BTTN 
Kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 

19/12/2021); 77 năm Ngày thành lâp̣ Quân đôị Nhân dân Viêṭ 

Nam (22/12/1944 – 22/12/2021) 

52 27/12 

 

Đội KLCĐ&PCCCR số 

1 

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong thư “ Thư 

gửi Đaị hôị Nhân dân Viêṭ Nam bảo vê ̣hòa bình” Báo nhân 

dân đăng trên số 1618 “ Giữ gìn hòa bình là nhiêṃ vu ̣chung 

của toàn dân…” 

Nôị dung sinh hoaṭ chính tri ̣ vào sáng thứ hai đầu tuần khoảng từ 7 -10 phút 

(không quá 03 trang giấy A 4); cùng với việc tìm hiểu các nội dung trên , các Phòng, 

Đội KLCĐ&PCCCR số 1 liên hê ̣đến nhiêṃ vu ̣chuyên môn chính tri ̣ của Phòng, Đội 

đươc̣ giao để đưa viêc̣ hoc̣ tâp̣, làm theo có hiệu quả thiết thưc̣.  

Chi cuc̣ Kiểm lâm , đề nghị lãnh đạo các Phòng chuyên môn , Đội KLCĐ&PCCCR 

số 1 quán triệt đến toàn thể cán bộ , công chức thuôc̣ phaṃ vi quản l ý; đồng thời phân 

công công chức chuẩn bi ̣ kỹ nôị dung để đoc̣ vào các buổi sáng thứ hai đầu tuần. 

Giao Phòng Tổ chức Tuyên truyền và XDLL theo dõi viêc̣ sinh hoaṭ chính tri ̣ vào 

sáng thứ hai đầu tuần theo Kế hoac̣h này./. 

Nơi nhận:                                                                     K/T CHI CUC̣ TRƢỞNG 

- Sở NN&PTNT (b/c)                                                                  PHÓ CHI CỤC TRƢỞNG 

- Chi bô;̣ 

- Chi cuc̣ trưởng, Phó CCT ;                         
- Các Phòng chuyên môn ; 

- Đội KLCĐ&PCCCR số 1 ;                                                                     

- Lưu: VT, TCXD. 

                                                                                               Lê Đình Việt 
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