
TINTI UY PHU THQ BANG CONG SAN VIET NAM 
BAN TUYEN GIAO Phi ThQ, ngày.tháng 12 nám 2021 

* 

s 33- HD/BTGTU 

HUONG DAN 
Tuyên truyn k nim các ngày 1 ion 

và sij kin 1cb sfr quan trçng trong nám 2022 

Thirc hin Chi thj s 45-CT/TW, ngày 22/7/20 10 cüa Bô ChInh tn ye "DIM 

mri, nâng cao hiu qua t chüc các ngày k nim, nghi thi'rc trao tang, don nhn 

danh hiu vinh dir Nhà nuâc và các hInh thi'rc khen thu&ng cao"; Kt 1un s 88-

KL/TW, ngày 18/2/20 14 cüa B ChInh trj v "Tè chüc k nim 100 nàm, trên 100 
näm ngày sinh; xay dimg khu lixu nim, nba luu nim; xây dirng, cong b phim tài 
1iu v than th, s1r nghip các dng chI lãnh d.o chü ch& cüa Dâng, Nhà nithc và 

lath dao  tin bi tiêu biu"; Nghj djnh s 145/2013/ND-CP, ngày 29/10/2013 cüa 

ChInh phü "Quy djnh v t chüc ngày kSr nim; nghi thüc trao t.ng, don then hInh 
thIrc khen thu&ng, danh hiu thi dua; nghi 1 di ngoi và don, tip khách nixóc 

ngoài"; Nghj djnh si 111/2018/ND-CP, ngày 31/8/2018 cüa ChInh phü "Quy djnh 
v ngày thành lap, ngày truyn thng, ngày hithng irng cüa các b, ngành, dja 
phiio'ng" và Hithng dn s 30- HD/BTGTW, ngày 22/11/2021 cüa Ban Tuyên giáo 
Trung ucmg v "Tuyên truyn k nim các ngày l 1&n và s1c kin ljch sir quan 
trçng trong nàm 2022", Ban Tuyên giáo Tinh üy hithng dn cong tác tuyên truyn, 
nhir sau: 

I. MUC IJICH, YEU CAU 

1. Tuyên truyn sâu rng v truyn tMng ljch sü, van boa và each mng cüa 
dan tc, cüa quê hucmg Dt T; lông yêu nithc, chü nghia anh hing, chI tr lirc, tr 
cixng và tinh thn dai  doàn kt toàn dan tc; gop phn cüng c, bi d.p nim tin 
cüa Nhân dan vào sr nghip di mcii dt niic và hi nhp quc t dixi sir lãnh 
do cüa Dâng Cong  san Vit Nam. 

2. Thông qua các hot dng tuyên truyên k nim, Co vu, dng viên các dja 
phi.wng, ca quan, do'n vi, doanh nghip và Nhãn dan vuçrt qua khó khàn, thách 
th't'rc, chung sue, dng lông, quyt tam phông, chng djch bnh hiu qua, khôi phçic 
và duy trI phát trin kinh t - xã hi, chäm lo d&i s&g cüa Nhân dan. 

3. Các hoat dng tuyen truyn, k nim c.n t chüc bang thiu hInh thirc phü 
hçip, có tr9ng tam, trçng dim, thit thirc, biu qua, ti& kim, bao dam dung các 
quy djnh hin hành; long ghép vâi vic tuyên truyn trin khai th%rc hin các nhim 
vi phát trin kinh t - xã hi, các phong trao thi dua yêu nu&c, các sir kin chInh trj 
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cüa dja phucmg, c quan, don vj và các nghj quyt, chi thj, kt lun cüa Dâng, 
chInh sách, pháp lut cña Nhà nuó'c; tio không khI phk khii, tin tii&ng, thi dna 
yêu nuót trong các tang lop Nhân dan. 

II. NQI DUNG, HINTI TIIU'C TUYEN TRUYEN KY NI1M 

1. K nim các ngày 1 ion cüa dat nithc 

1.1. N3i dung tuyên truyn 

1.1.1. nim 92 nám Ngày thành 4p £áng Ct5ng san Viçt Nam (3/2/1930 - 

3/2/2022), 82 nám thành 42p Dáng b5 tinh Phz ThQ (tháng 3/1940- tháng 3/2022) 
và don Te't nguyen dan Nhám Ddn 

- Truyn thng ljch si ye yang cüa Dàng Cong san Vit Nam và Dâng b tinh 

Phü Thç; nhirng mc son chói 19i cüa Dãng qua 92 näm thành lap, xây dimg va 
trithng thành; nhüng th.ng igi vi di và thành tiru to lin cüa d.t nrnc dufd sir lãnh 
d.o cüa Dng; khng djnh bàn linh, tn tue;  uy tIn và näng lirc lãnh do, näng 1irc 

cm quyn và süc chin du cüa Dãng. 

- Chü nghia xä hi và con du?mg di len chü nghia xã hi a Vit Nam; khng 
djnh chü nghia xà hi là miic tiêu, l ttthng cüa Dàng Cong  san và Nhân dan Vit 
Nam; di len chü nghia xã hi là yêu cu khách quail, là con duông tt yu cüa each 

mng Vit Nam; tp trung nêu bt nhüng thành tiru to lin, có nghia ljch sir trên 
con duang di len chü nghia xã hi cüa Vit Nam, nht là trong hon 30 näm thirc 

hin cong cuc di mai dt nuc. 

- K& qua trong cong tác xây dirng, chinh dn Dâng th?ii gian qua, dc bit 
trong trin khai thiic hin Nghj quy& Trung uong 4 khóa XII; tuyên truyn Kt 

lun s 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 cüa Ban Chip hành Trung ucrng Dàng khóa 

XIII v d.y manh  xây dimg, chinh dn Dãng và h thng chlnh trj vó'i trçng tam là 
kiên quyt ngàn chn, dy lüi, xü l nghiêm can b, dàng viên suy thoái v tx 

tu&ng chInh trj, dao  düc, li sang, biu hin "tçr din bintt,  "tr chuyn boa" trong 

ni b; Quy djnh s 37-QD/TW, ngày 25/10/2021 v nhitng diu dàng viên không 

ducic lam... 

- Kt qua th%rc hin thim vi phát tnin kinh t - xã hi, quc phOng, an ninh, 
di ngoi; các giâi pháp bào dam an sinh xã hi, h trq doanh nghip phiic hi san 
xut kinh doanh; các phong trào thi dua yêu rnthc; anh hung chin s5i thi dua, các 
tp th& cá nhan din hinh hen tin, d.c bit là nhUng tm guong sang, nhng nghia 

cao dçp cüa dng bào, dng clii, chin s5, di ngü y, bác s tuyn du trong 

cOng tác phông chng dai  djch Covid-19. 

- Nlhttng giá trj van boa truyn thng, phong tçic, t.p quán t& dçp cüa dan tc 
Vit Nam, cüa quê huang Phü Th9 mi khi Tét den Xuan ye; thirc chap hành 
pháp luât v an toàn giao thOng, thtrc hành tit kim, chng tham nhüng, lang phi, 
tiêu circ, phé phán nhüng hahh vi trái vth van hóa, d.o due, thun phong m tiic 
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cüa nguôi Vit Nam và các biu hin thucing mai  boa trong hot dng 1 hi din 

ra truc, trong và sau Têt nguyen dián. 

- Các hott dng chào mmg 92 näm Ngày thânh 1p Dãng Cong san Vit 

Nam, 82 11am thành l.p Dãng b tinh Phi Th9, mi'Ing xuân Nhâm Dan; các hot 
dng "dn an diáp nghia", dng viên can b, chin si, ngui lao dng diang lam 
nhim vi trong djp Tt, nhttng ngithi có hoàn cãnh khó khàn, nht là nhüng ngithi 

bj ãnh hung nng n cüa dai  djch Covid-19, dng bào O vüng sâu, viing xa,... 

- Du tranh, phàn bác thông tin, quan dim sai trái, thu djch, xuyên t.c, chng 
phá Dãng, Nba nuóc và kh& di doàn k& toàn dan tc. 

1.1.2. Gió Td Piling Vwo'ng (muing 10 tháng 3 am ljch) 

- Tmyn thng dimg nithc và gitt nuâc cüa dan tc Vit Nam; giáo diic các 
th h ngi.thi Vit Nam, nht là th h tré hu&ng v ci ngun cüa dan tc, tn an 
các Vua Hung dã có cong drng nuic và các bc tin nhân có Cong lao to iOn trong 

cong cuc du tranh chng gic ngoti xâm, xây dirng và bào v T quc. 

- Các giá trj truyn thng, ljch sir, van boa cüa d.t nuOc và con nguOi Vit 

Nam và qué huang Phü Th9 duçic vun dip, hinh thành tr thOi dii Hung Vuang dn 
thii di H Chi Minh; tp trung nêu bt nhttng kt qua trong vic k thira, phát huy 
truyn thng van hóa dan tOc,  xây dimg, phát trin van hóa, con ngu1i Vit Nam 
qua 35 näm thirc hin cong cuôc di mOi dt nuOc, gtn v&i tuyên truyên nhUng ni 

dung c& iôi trong Nghj quyt Dti hi XIII cüa Dãng v xây dirng, phát trin van 
hóa và con nguOi Vit Nam. 

- Vai trO cüa süc manh dai doàn k& toàn dan tc trong s1r nghip xây dimg và 
bâo v T qu&; khng djnh các dan tc trong cong  dng Vit Nam bInh ding, 
doàn kt, ton trQng, giüp do' ln nhau vuçit qua khó khän, thách thuc, chin thng 
dti djch Covid-19, xây dirng, phát trin kinh th - xã hi, báo dam an sinh xã hi, 
bão v süc khOe và dOi sng Nhân dan. 

- Truyn thng dirng nuOc và giU nuOc cüa dan tc Vit Nam; giáo diic các 

th h nguOi Vit Nam, nh.t là th h tré huOng v ci ngun cüa dan tc, tn an 
các Vua Hung dã có cOng dirng nuOc và các bc tin nhân có cong lao to iOn trong 
cOng cuc du tranh chng gic ngoi xâm, xây dimg và bão v T quc. 

- Tuyên truyn, ton vinh giá trj hai di san van boa phi 4t th dai  din cua 
nhân loai duçic UNESCO cOng nMn  là "Hat Xoan Phü Th9" và "TIn nguo'ng thO 
cung Hang Vuang" 0 Phü Th9; nâng cao nhn thüc cüa các cp, các ngành và cüa 
nhân dan trong hot dng bào tn và phát huy các giá trj di san van hóa, gop ph.n 
xây drng các san phm du ljch van boa dc trtmg cüa quê huong Dt T, xây dirng 
Thành ph Vit TrI tro' thành thành ph 1 hi v vOi ci ngun dan tc Vit Nam, 
gOp phn phát tnin du ljch tinh Phü Th9. 
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- Tuyên truyn, gii thiu các hott dng Gi To Hung Vuang - L hi Dn 
Hñng 2022 và các hott dng cüa dja phiiong, ca quan, don vj (theo K hoach  cüa 
Ban T chüc Gi th Hung Vucing näm 2022). 

1.1.3. K niçm 47 nám Ngày giái phóng miê'n Nam, thong nhá't dat rnthc 
(3 0/4/1975 - 30/4/2022) 

- Giá tn và nghia ljch sir, tm vóc thôi dai  cüa cuc kháng chin chng M 
c1ru nithc; kbng djnh s1r lãnh dto dung dn, sang sut cüa Dâng và Chü tjch H 
ChI Minh là nhân th quy& dnh lam nên th.ng 1i vi dai  cüa dan tc, giãi phóng 
mien Nam, thng nMt dt rnr9c. 

- Nêu b.t sue mtnh dai  doàn k& toàn dan tc, tinh thn anh dung, mini trI, 
sang tao,  qua cam, vuqt m9i gian kh by sinh cüa quail và dan ta; vai trô cüa hu 
phuong lan min Bc vai tin tuyn iOn min Nam; sir giñp d to iOn cüa ban  be 
quc t,. cüa nhân dan lao dng và lic luçing tin b, yêu chung hôa binh trên th 
giOi di vOi sir nghip d.0 tranh giành dc 1p dan tc, tMng nht dt nuOc, dua cá 
nuOc di len chü nghia xã hi. 

- Net dc dáo, dc s.c nht cña ngh thut quân si,r Vit Nam trong Chin 
djch H ChI Minh, dinh cao là Cuc Tng tin cong và ni dy müa xuân 1975, 
giâi phóng min Nam, thng nht dt nuOc; nhftng bài hpc kinh nghim qu báu v 

t.p hçp hrc luçmg, phát huy sure manh  cña chI thng nht dt rnthc và khát v9ng 

hôa bInh vào sir nghip xây drng, phát trin và bào v vttng chic T quc Vit 
Nam xã hi chü nghia. 

- Ton vinh và tn an các anh hung, 1it s5, thucmg binh, bnh binh, dng bâo, 
chin s dã hy sinh tInh mng, cng hin sirc 1irc, trI tu và cüa cài, lam nên Dai 
thing müa xuân nàm 1975; chü tnuang cüa Dáng, chInh sách, pháp lust cüa Nhà 

nuOc và sir quan tam giüp dc cüa doanh nghip, th chüc xã hi va cac cp, cac 

ngành d& vó'i các gia dinh thuong binh, lit s, nguOi có cOng vOi nuOc. 

- Du tranh, phàn bác nhüng thông tin, quan dim sai trái, thu djch, xuyên tac 

ljch sCi, phü djnh vai trô lãnh dao  cüa Dàng, Chü tjch Ho Clii Minh và cong lao, 
dóng gop cUa các tng lOp Nlhân dan trong s1r nghip du tranh ginh dc 1p tier do 

cho dan tc, hôa bInh thng nht dt nuOc. 

1.1.4. nim 68 nám Ngày Chiln thngDin Biên Phi (7/5/1954- 7/5/2022) 

- Tuyên truyên duOng 1i kháng chin: toàn dan, toàn din, tnthng k' khang 
chin cña Dâng; khng dijnh sr lãnh dao,  chi  dao  dung din, sang tao  cüa Dãng và 

Chü tjch H CM Minh di vOi chin dch Dông- Xuân, näm 1953-1954 và Chin 
thng Din Biên Phü cüng nhu toàn b cuc kháng chin chng thirc dan Pháp 
xam luoc. 

- Nêu bt thng lgi vi dai  trong cuc kháng chin chng thirc dan Pháp xâm 
iuçc; khng dinh nghia to iOn và sâu sc cüa chin thing Din Biên Phü d& vOi 
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dan tc và th?ñ dai;  ton vinh và tn an các anh hung, 1it sS, các tu&ng 1inh, can b, 
chin s, thanh then xung phong, dan cong hóa tuyên và quail dan cà nu&c dã anh 
dung chin du, hy sinh, dóng gop sirc lrc, tn tue, cüa cãi lam nên chin thng 
Din Biên Phü "lung ly 11am châu, chn dng dja cu". 

- Nim t1r hào, phát huy tinh thn Chin thtng Din Biên Phñ, quy& tam xây 
dirng các tinh vüng Tây Bc cüng vth cà nuóc phát trin phn vinh, barth  phüc. 

1.1.5. K nim 132 nàm Ngày sinh Chi tjch H C/il Minh (19/5/1890-
19/5/2022) 

- Than th& cuc diii hoat dng each mng cüa Chü tch H ChI Minh; ton 
vinh nhung cng hin vi cli cüa Ngui d& vii si,r nghip cách mng cüa Dãng Va 
dan tc Vit Nam, vói phong trào cong san và cOng nhân quc t; th hin lông 
thành kInh tu1ng nh9, tn an sâu sc cüa Nhân dan Vit Nam và tInh cam yêu mn, 
kInh trçng cüa nhân dan các nuâc trên th giYi di vth Chü tjch H ChI Minh. 

- Khng djnh sue sng trithng tn cüa tu tir&ng H ChI Minh; phân tIch, lam 
rO si1 4n diing và phát trin sang tao  tu tithng H CM Minh trong s1r nghip di 
mói, cong nghip boa, hin dai  hóa d.t nithc và hi nhp quc th; tp trung tuyên 
tnuyn v ni dung, giá trj Va nghI'a to lón cüa tu tu&ng, dao  düc, phong cách H 
Chi Minh; khng djnh tu ti.thng H ChI Minh, chñ nghia Mác-Lênin là nn tang ttx 
tu&ng, kim chi nam cho hành dng cüa Dãng, là dng 1irc, ngun sue manh  to hcn 
d toàn Dàng, toàn dan và toàn quail ta phát huy nOi  lirc, vtxçlt qua khó khãn, thách 
thüc, thirc hin thng lçii Nghj quyt Dai  hi XIII ciXa Dâng và Nghj quy& Dai  hi 
Dâng b tinh ln thu XIX. 

- Kt qua dat  duqc sau 5 nm thirc hin CM thj s 05-CT/TW cüa B ChInh trj 
khóa XII; sir tIch eve  cüa các c.p, các ngành trong trin khai K& lun s Ol-KL/TW 
cüa B Chmnh tnj khóa XIII v tip tçrc thçrc hin Chi thj s 05-CT/TW "V dy 
manh hc tp và lam theo lit tt.nrng, dao  due, phong each Ho ChI Mi". Tp trung 
phát hin, nhân rng mô hinh hay, each lam sang tao,  hiu qua tnên các huh virc eüa 
diii séng xã hi; biu di.rong kjp th?ii nhüng tp th, cá nhân din hInh tiên tin, 
gucing "ngi.thi t&, vice t&"; phê bIrth nhftng t chüe Dàng có biu hin ici là hoc 
trin khai Kt lun s 01-KL/TW có tInh eht hinh thuc, thiu sang tao,  hiu qua. 

- Du tranh, phãn bác các thông tin, quan dim sai tnái, xuyên tac  ye than th, 
s1r nghip each mng cüa Chü tjch H ChI Minh và nhftng giá frj to 1óT1 eüa tu 
tu&ng H ChI Minh. 

1.1.6. Kj niçm 77 nám Ngày Cách ingng tháng Tam than/i cong (19/8/194 - 
19/8/2 022) và Ngày QuO'c khánh nu'&c C3ng hoà xã h3i chi nghia Vit Nam 
(2/9/1945 - 2/9/2022) 

- Bi cành, din bin, nguyen nhãn thing lvi, nghia ljch siX và bài bce kinh 
nghim cüa Cáeh mng tháng Tam nãm 1945; khng djnh tm vóc thO'i dai  cüa 
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Cách mng tháng Tam và sr ra di nrncc Vit Nam Dan chü Cong hôa (nay là 
nithc Cong hôa xã hOi  chü nghia Vit Nam); s1r 4n ding sang tao  nhüng bài h9c 
kinh nghim cüa Cách mng tháng Tam trong cong cuc di mi dt nuót, hi 
nhp quc t và xây dirng, bào v T quc Vit Nam xã hi chü nghia. 

- Nhftng thng lçi vi dai  và thành tiru to lan cüa dt nithc gn tam thp k 
qua, nht là sau han 30 nàm thrc hin diRmg l& di mri d.t nrnrc do Dâng khai 

xuóiig và lath dao;  khng dnh dt nilâc ta chua bao gii có duqc ca d, tim hrc, 

vt th và uy tin quc t nhu ngày nay; nêu bt cong lao, cng hin to ló'n cüa toàn 
Dãng, toàn dan và toàn quân ta, sir giüp dc qu báu cüa bn be quc th trong các 

giai doan cách mng. 

- Lông tir hào, t1r ton dan tc, tinh thin yêu nithc, chI tir 1rc, tr cuang, sue 
mtnh ctai doàn kt toàn dan tc và khát v9ng phát trin dt nuóc phn vinh, bath 
phüc trong mi ngi.thi Vit Nam, nMt là d& vói th h tré hin nay. 

- Du trath, phàn bác các thông tin, quan dim sai trái, thñ djch, xuyên tac 
ljch sir, phñ nhn giá trj, nghia cüa Cách mng tháng Tam, vai trô lath dao cüa 

Dàng và Chü tjch H5 ChI Minh; bâo v nn tang ttx tu&ng cüa Dãng. 

1.1.7. K nim 75 nám Ngày Ngày Thzcong binh Lit s9 (27/7/1947-

27/7/2022) 

- ' nghia ljch sü, chInh trj, xã hi và giá tn than van cüa Ngày Thuang bith 
Lit s5; truyn thng t& dep "Ung nucc nba ngun", "An qua nba ngi.r?ñ trng 
cay" cüa dan tc; th hin lông bit on cüa Dàng, Nhà nuâc và Nhân dan ta di vai 
các thuong binh, 1it s và nguai có cOng vai cách mng; tOn vinh và khng djnli 
sir cêrng hin, hy sinh cüa các thuo'ng binh, 1it s5 và ngithi có cOng vai cách mang 

là vô giá... 

- NhQng thàth tiju ni bt trong cong tác thuong binh, lit s và ngix?i có 

cOng vai cách mang trong 75 näm qua, nht là k& qua 16 nAm thirc hin Chi thj s 

07-CT/TW, ngày 14/12/2006 cüa Ban BI thu Trung ucing Dàng v "Tang cuing 

lath dao,  chi  dao  di vai cOng tác thuang bith, 1it s, nguai có cOng và phong 

trào "Dn an dáp nghTa"; trong do cn thin math  nhttng k& qua ni bt trong vic 

xay dimg và thirc hin chIth sách, ch d ixu dãi di vâi nguai có công; v kt qua 
th1rc hin vic chäm soc thixong binh, bnh binh, gia dmnh 1it s5 và phing duong 

bà mc Vit Nam ath hung, v& cong tac tim kim, quy tp hài c& 1it s5r, v vic 

khcii dy và phát huy tinh thn tir içrc, tir cu&ng cüa các thuong binh, beth binh, 
nguai cO cOng vai each mang,...; du tranh, phé phán thiTrng biu hin tiêu c1rc 
trong trin khai th%rc hin chith sách, ch d uu dai di vai thuong bib, 1it s va 
nguai có cOng; dng th&i d xu.t, kin nghj giâi pháp th%rc hin t cOng tác 
thuong binh, 1it s và nguOi có cOng vai each mng. 
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- Biu duang nhüng thuung binh, bnh birth, gia diInh 1it s5, ngi.thi có cong 
vi each ming vuç't khó vuo'n len, tIch c1rc tham gia các phong trào thi dfla yéu 
nithc; phát hin, nhan rng các din hInh tiên tin trong các phong trào "din an 
dáp nghia", chung sirc giñp dr các gia dInh chInh sách kbäc phiic khó khän, cãi 

thin cuc sng. 

1.2. Bin/i thá'c tuyên truyn, k5 nim 

Can cü vào tInh hmnh thirc tin các dja phuang, ban, ngành, dioàn th chinh trj 
- xã hi t chüc mt s hot dng phü hçp, niur: 

- T chirc hi thào, t9a dam khoa h9c; gp mt, giao liru vâi nhân chirng ljch 
sà, ngithi có cong vâi Dâng, vói nuâc; trao tng huân, buy chuong, bang khen, 

Huy hiu Dâng; t chirc thäm quan di tIch 1ch sü, hành huong v ngun, các boat 
dông "Dan an dáp nghia", "Ung nuóc nhâ nguôn",... 

- Dy manh  cong tác tuyên truyn trên báo chi, phuang tin thông tin d.i 
chüng, internet và mng xa hi, trang thông tin din ti:r cüa các ngành, dja phuang, 

ca quan, dan vj; hi nghj báo cáo viên, tuyên truyn viên và sinh hoat  cüa các t 

chirc chInh trj - xã hi, chi trong tuyên truyn cho di tixçrng là thanh niên, h9c 

sinh, sinh viên. 

- Xây dçrng phóng s%r, biên soan  xut bàn sách, tài lieu tuyên truyn v nhftng 
ngày l 1&n gn vói tuyen truyn nhüng thành tim phát trin kinh t - van boa - xã 

hi cña tinh và dja phuang; v nhffiig gucrng din hInh, nhân t mâi; v kt qua 
hçc tp và lam theo tj.r tithng, dao  dirc, phong cách H Chi Minh. 

- T chirc tuyên truyn, c dng thông qua các phuang tin trirc quan (man 
hinh led, man hmnh din tà, panO, áp phIch, bang ron,...) tai  nhüng 11th t.p trung 

dông nguii, ca quan, cong s&...; huóng dn nhân dan treo c T quc, c Dâng 
chào müng các ngày 1 1óti cüa dt nu 6c. 

- T chüc các boat dng van boa - van ngh, th thao chào mimg. 

- Tin hành tthng tu, ton tao,  quán l và sü dçing dung quy djnh pháp 1ut, có 
hiu qua các di tIch ljch sü, van boa, các bào tang,... 

2. K nim nám trôn ngày sinh các dông chI Iãnh do chü chôt cüa Bang, 
Nhà nithc và lãnh dio tin bi tiêu biu cüa Bang và cách mng Vit Nam 

2.1. N3i dung tuyên fruyên, giáo dyc 

2.1.1. Kj nim 120 nám Ngày sinh dáng chI Lê Hang Phong, Tdng BI thu Ban 
Chap han/i Trung u'o'ng Ddng C'5ng scn Viçt Nam (1902 - 2022) 

- Than th, cuc dth hoat dng và nhUng cng hin to lrn cüa dng chI Ttng 
BI thu Lê Hng Phong di véd s1r nghip each mng cüa Dâng và dan tc ta, vói 
phong trào cong san và cong nhân quc t. 
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- Tm guong v dao  düc cách mng sang ngi cña dng chI Lê Hng Phong - 
Ngui chin s cong  san su& di hy sinh cho dc lip, tçr do cüa T quc, hanh 
phüc cüa Nhãn dan, tn trung vi Dãng, tn hiu vOi dan, son s.t thñy chung vi 
dông chI, bn be, luôn lac  quan tin tu&ng vào thng lcii cüa each mang. 

- Tuyên truyn các boat  dng k nim din ra i các dja phucmg, Co quan, don vj. 

2.1.2. Kj niçm 110 nám Ngày sinh dng chI Nguyen Van CIt (9/7/1912 - 

9/7/2022), Tang BI tine Ban Ch4 hành Trung wong Dàng C5ng san Viçt Nam 

- Than th, cuc diii boat dng và nhUng cng hin to 1&n cüa dng chI Tng 
BI thu Nguyn Van Cu di vó'i Dâng và cách mang Vit Nam. 

- Ni dung, giá trj 1 1un và th1rc tin cüa tác phm "Tir chi trIch" trong cong 
tác xây d%mg, chinh dn Dãng và h tMng chInh trj hin nay. 

- Nhüng kt qua trong trin khai thirc hin Nghj quy& Trung uong 4 khóa XI, 
XII v xây dmg, chinh dén Dâng gn vói vic thirc hin Chi thj 05 và Kk 1un 01 
cüa B ChInh tn v dy manh  h9c tp và lam theo tu tu&ng, dao  due, phong cách 
H ChI Minh; tp trung tuyên truyn, phát hin nhctng mô hInh hay, cách lam sang 
tao i các cp, các ngành và trong xã hi. 

- Tuyên truyn các boat dng k nim din ra i các dja phuong, cci quan, don vj. 

2.1.3. nim 110 nám Ngày sinh dng chI Vö ChI Cong (7/8/1912- 

7/8/2022), Chz tjch H3i ddng Nhà nzthc (nay là Chi tich nithc) 

- Cuc dñ, boat  dng each mang và cong lao, dóng gop to ion cua dng chI 
Vô CM Cong di vOi sir nghip each mang cüa Dâng và dan tc; nêu bt vai trô, 
dóng gop cüa Dng chI trong vic tham muu ban hành nhüng quy& sách mOi trong 
Cong cuc xây dijng dt nuó'c, nhu: tham miru cho Ban BI thu Trung uong Dâng 
khóa IV ra Chi thj 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 "Vê câi cách Cong tác khoán, mO 
rng, khoán san phm dk nhóm, nguOi lao dng trong hçip tác xã nOng nghip" d 
tháo g s1r tn tr trong nông nghip, tao  ra 1ung gió mOi trong xây dimg nên san 

xut nông nghip th0i k' mOi. 

- Nlhüng phm cht dao  due cao dçp cüa dng chi VO ChI Cong - Nha lãnh 

dao xu.t sc cüa Dàng và Nhà nuOc ta; nguô'i chin si each mng kiên cu&ng; là 

mt trong nhüng hc trô xut sc cüa Chü tjch H CM Minh, luOn th hin phm 
cht cn, kim, hem, chinh, cM cong vô tu, trung thânh tuyt dôi v0i miic tiêu, l 
tuOng each mang, lam h& sue mInh d gii gin, tang cuOng sir doàn k&, thng nh.t 
trong Dãng, s1,r gn bó mau thjt gita Dàng và Nhân dan; luôn gn gui, qu tr9ng 
Nhân dan; sng gi5n dj, khiêm thn, dt lgi Ich cüa Dâng, cüa T quc, cüa Nhân 
dan len trén hat. 

- Tuyên truyn các boat dng k nim din ra 0 các dja phuo'ng, co quan, don vj. 
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2.1.4. Kj niçm 110 näm Ngày sinh &ng chI Phgm filing (11/6/1912-

11/6/2022), Chz tjch H5i d&ig B3 trithng (nay là Thu tizóiig ChInh phu) 

- Tuyên tmyn v cuOc  dôi và cong lao, cng hin to 1cn cilia dng chI 

Phtm Hung d& vri s1,r nghip each mtng ye yang cilia Dâng và dan tc. 

- Nhftng phm cht cao dçp cilia dng chI Pham Hung - Ngtthi chin si cong 

san kiên trung, bt khut; mt nhà lãnh dto có uy tin hIm cilia Dâng, Nhà rnrâc và 

Nhân dan ta; ngrnñ hçc trô xut sc cilia Chili tjch H ChI Minh, ngrn1i con ixu till 

cilia dan tc Vit Nam, sué,t d?yi ph.n du, by sinh vi dc lip, tçr do cilia T quc, vi 

htnh philtc cilia Nhân dan. 

- Tuyên truyn các hoit dng k' nim din ra 0 các dja phuong, Co quan, don vj. 

2.1.5. Kj niçm 100 näm Ngày sinh dng chI Vö Van Kit, Thz ttcó'ng ChInh 

phz nwcc Cç5ng hôa xd hi chi nghii Viçt Nam (23/11/1922 — 23/11/2022) 

- Thânthvà:strnghip cách mng cilia dng chI Vô Van Kit: Nhà lãnh d?o 

xut sc cilia Dãng, Nhà nuâc và Nhân dan ta; là h9c trô xut sc cilia Chili tjch H 

ChI Minh; ngui chin s cách ming kiên trung, su& diôi phn d.0 vi dc l.p  dan 
tc và chili nghia xã hi, vi hinh phüc cilia Nlhân dan. 

- Nhüng cng hin to lón cilia dng chI VO Van Kit di vi s1,r nghip each 

mng cilia Dàng và dan tc, dc bit là tir duy chin lugc, quyt tam di mâi, tác 

phong sâu sat, quy& doán, luOn tim tôi, trän trO' trong qua trInh hoich djnh và t 

chilrc thirc hin dithng li di mói d.t nithc do Dãng ta khri xuàng và lãnh c1io. 

- NhCtng phrn cht cao dep cilia dng chI Vô Van Kit: Luôn h& lông vi 

nuóc, vi dan, 1y mi1c tiêu 1 ti.r&ng cilia Dàng, ly phiing si,r T quc, phçic v11 

Nhân dan lam lë sng; luôn nêu cao tInh tiên phong glxcmg mu và gict gin sir doàn 

k& thong nht trong Dàng, thucmg yêu dng bào, tht ch.t mi quan h máu thjt 

giUa Dâng vói Nhân dan, tang cithng khói dti doàn kt toàn dan tOc. 

- Tuyên tmyn các hoat dng kr nim din ra a các da phuong, cci quail, don vj. 

2.1.6. Kj niçm 110 näm Ngày sinh dng chI Lé Van Lwong (28/3/1912-

28/3/2022), lânh dro tin Mj tiêu biê'u cua fJáng và cách mgng Viçt Nam 

- Than th và sir nghip cách m.ng cilia dng chI Lé Van Luong: Ngi.rôi cong 

san kiên cu&ng, dung cam, trung thirc, mt ngixai lãnh d.o, ngu?i dng chi mu 

m1rc, chI cOng vO tir, mt nguai con ixu tilt cilia dan tc Vit Nam. 

- T.m guong dao  due each mng trong sang cilia dng chI Lé Van Luo-ng: Mt 
nhà lãnh dio nông cot, có cOng trong nhiu mt cilia cong tác t chüc xay drng 

Dãng; có tác phong lam vic nghiêm the, cn trçng, cong bng, su& diii phn du 
by sinh vi dc 1p, tir do cilia T quc, vi hanh  phüc cilia Nhan dan. 

- Tuyên truyn các hoat dng kS'  nim din ra a các dja phizong, co quail, don vj. 
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2.1.7. Kj5 niçm 120 nám Ngày sinh dng chI Nguyen Phong Sac (01/2/1902 - 
01/2/2 022), lành dgo tiê'n M tiêu bie2u ca Dáng và cách mgng Viçt Nam 

- Than th và s1,r nghip cách mng cüa dng chI Nguyn Phong Sc: Mt trong 

nhUng chin sT cong san du tiên, gop phn tIch crc vào s1r ra di cüa Dàng Cong 
san Vit Nam; mt trong nhftng nguii du tiên gay drng t chirc Thanh niên & Ha 

Ni; mt can b lãnh dio tiêu biu cüa Dàng ta, mt nhân cách cong san mu mirc. 

- Trn guoTig sang cüa ngu&i chin sT cong san Nguyn Phong Sic: V giác 
ng 1 tir&ng cách mng, kiên trung, b.t khut, luôn trung thành v&i mllc tiêu, 1 
tu&ng cüa Dâng v&i 1i sng gin dj, trong sang d:â khich 1, c vu can b dàng 
viên và qun chiing nhân dan tich circ tham gia each mng. 

- Tuyên truyn các hoat  dng k) nim din ra & các dja phuang, Co quan, dcm vj. 

2.1.8. K nim 120 nám Ngày sinh dng chI P/ian Dáng Lztu (05/5/1902-

05/5/2022), lãnh dqo tian Mi tiêu bieu cza Dáng và cách mgng Vit Nam 

- Than th và sir nghip cách mng cüa dàng chI Phan Däng Luu: Ngu&i 

cong san kiên cu&ng, dung cam, nhà lAth dao  giàu kinh nghim, tài nAng, düc d, 

có nhiu dóng gop tIch cçrc vào cong tác t chirc xây d1rng Dâng và s1r nghip 

chung cüa cách mng Vit Nam. 

- Tam guong dao  due sang ng&i cüa dng chI Phan DAng Liru: Luôn trung 

thành tuyt di v&i chü nghia Mac - Lenin; v duô'ng li cách mng cüa Dâng và 
cüa Bác H; v tinh thn say sua h9c hôi v tn thüc nhäm phiic vi Dáng, cách 

mng, dan tc, Nhân dan; quan tam dào tao  th h tré; 51r dmg trit d các cong c11 

cüa tn thüc là sách báo d hoat dng cách mng; 4n ding dy dñ, sang su& trong 

hoach djnh du&ng 1i và giãi quy& các vn d ciii th cüa each mng. 

- Tuyên tmyn các hoat  dng k) nim din ra & các dja phuang, co quan, don vj. 

2.1.9. Kj nim 110 nám Ngày sinh dng chI To Hiu (1912 - 2022), lan/i dgo 

tiê'n Mi tiêu biéu cia Dáng và cách mgng Vit Nam 

- Than th và sir nghip each mng cüa dng chI To Hiu - Ngu&i chin s5 

cong san thuc th h du tiên cüa Dàng: TrI tue,  kiên trung, bt khu.t, tr9n d&i 

chin du, hy sinh vi sirnghip cách mng cüa Dàng, vi dc 1p tir do cüa dn tc, 

vi 1 tir&ng cong san, vi h?nh  phüc cüa Nhân dan. 

- NhUng dóng gop to 1&n cüa dng chI To Hiu di v&i phong trào cách mng 

Vit Nam thii kr tru&c Cách mng théng Tam: Lu6n tn tam, nhit tInh dóng gop 

süc lirc cüa mInh d c1ing c th chuc Dang; khOi phyc co s& Dãng; tuyên truyn 

cách mng; chi dao  cac cuc dInh công, bAi cOng cüa cong nhân, v&i tinh th.n 
"bin nhà tà d quc thành tru&ng h9c each mng". Ding chI là biu tuçxng clii, 
tinh thn each mng, cüa nim tin và chin thng, khIch 1 hang vn chin sr cong 

san khin quân thu khip sq. 



11 

- Tuyên truyn các hott dng k nim din ra các dja phuang, ca quan, dan vj. 

2.1.10. Kj niçm 120 nám Ngày sinh d&ig chI Vö Van Ngán (1902- 2022), 

lãnh dgo tiê'n bi tiêu biéu cia Dáng và cách mgng Viçt Nam 

- Than th, cuc dyi và cong lao, dóng gop to lón cüa dng chI VO Van Ngân 
vâi cách mtng Vit Nam: Tham gia thành 1p chi b An Nam Cong san Dáng, tr& 
thành mt trong nhüng dâng viên d.0 tiên cüa Dáng; nhttng dóng gop tIch circ vào 
vic xay dirng, phát trin Dãng trong giai doan mri thành lap, gop phn to 1n vao 
vic duy trI s1r lath do lien tVc  cüa Dâng và khôi phiic phong trào cách mng cüa 

qun chüng & Gia Djnh - Chg Lxn, trong thii kr  djch khüng b trng; xây dimg 
khu can cü 18 thôn Vu?m Trâu, Ba Dim, Hoc Môn, Gia Djnh lam hu cü an toàn 
cho Xü üy và Ban Chp hành Trung uang Dãng... 

- Tm guong sang ngi v dao  düc each mng cña ngithi chin si cong san Vô 

VànNgân: Lông trung thành vô hn vâi l tu&ng cong san; chi và tinh th.n each 
mng san kiên cu0ng, dung cam, luôn sang ngii do due each mng, gn bó máu 
thjt vâi Nhãn dan, nói di dôi vOi lam; nêu cao tinh thn trách nhim, doàn kt, 
thuang yêu dng chI, dng bào. 

- Tuyên truyn các hot dng k nim din ra i các dja phuang, ca quan, dun vj. 

2.2. llinh lhá'c tuyên truyn, kj5 nim 

- Các dja phucing, ca quail, dan vj có lien quan tüy diu kin cO th t chüc 
hi thào, tça dam khoa h9c trong djp kr nim ngày sinh các dng chI lãnh dto tin bM. 

- T chüc tuyên truyn trên báo chI, phuang tin thông tin dai  chCmg, internet và 
mng xã hi, trang thông tin din tCr cüa các dja phuang, ca quan, dan vj; thông qua 
hi ng báo cáo viên, tuyên truyn viên; các n phm tuyên truyn (sách, tài 1iu...). 

- Dài PT-TH tinh t chüc phát song phim tài lieu v các dng chI lãnh dao 
chü ch& cüa Dâng, Nhà nuc và lãnh dao  tin b& tiêu biu cüa Ding và each mng 
Vit Nam do Hang phim Tài lieu và Khoa h9c Trung uang san xuât. 

3. K nim nãm trôn mt s ngày 1 và sij kin ljch sfr quan tr9ng 

3.1. N3i dung tuyên fruyn, giáo dic 

3.1.1. Kj niçm 50 näm Ngày Chiln thng Ha N7i - Din Biên Phz trên khóng 
(18/12/19 72 - 18/12/2022) 

- Tuyên truyn v sir lath dao,  chi  dao  tài tIth cüa Dãng và Bác H dâ tao  ca 
si nim tin và chI quyt chin, quy& thng cho quail và dan ta, là co si d hoat 
dng cOng tác dàng, cong tác chmnh trj tin hàth có hiu qua, xây dçrng than to 
chInh trj tinh thn, tao  nén sirc math  d quân và dan ta dáth bai  cuc chin trath 
phá hoai ln thu nht bng khOng quân cüa d quOc M9 gop ph.n quan tr9ngdua 
cuc kháng chin chOng M5 cüa dan tc di dn thng lçii hoàn toàn. 
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- Chin thtng "Ha Ni - Din Biên Phü trén không" dä d 1i nhiu bài h9c 
kinh nghim vô cüng qu giá, duçic due kt trong thçrc tin chin du cña quân và 
dan Ha NOi  nói chung, Quân chüng Phông không - Không quân nói riêng ngày nay 
vn con nguyen giá trj, tip tiic duçie 4n diing sang to trong diu kin hoàn cânh 

mri, gop phn bào v vttng chic dOe 1p chü quyn, toàn vçn lãnh tM, bão vO 
Dãng, bão v ch dO xA hOi  chü nghia, bào v Nhà nuce và bão v than dan. 

3.1.2. K niçm 70 nàm Chié'n thá'ng Tây Bc 1952 (1 0/12/1952 - 1 0/12/2022) 

- Tuyên truyn v bi cành ljch sir và duing 1i, chü tnrcing cüa Dàng trong 

vic quyt djnh m& Chin djch Tây Bc, khng djnh day là mOt  chin luçic ngh 
thut quân sir quan tr9ng, có nghia to lcn cà v quân s1r và chInh trj, dnh du 
buâc phát trin mói v ngh thut chin djeh lam c s& tin len mó các chin djch 

trong nhctng nám tip theo giành thng lçi to l&n hon. 

- Chin th.ng Tây Bc dã d 1ti nhiu bài h9c kinh nghim v chü dng tin 
cong djch, v phi hçTp, hip dng vii chin tnrmg Ca nuóc; xây drng tith doàn 

kt quân dan mOt  chI, d 4n diing vào sr nghip xây dirng và bâo v T quéc 

Vit Nam XHCN hin nay. 

- Tuyên truyên nhttng cong lao, dóng gop to ló'n cüa dng bào, chin si trong 
chin djch Tây Bc, trong do có tinh Phü Th9; là djp th hin si,r ton vinh và tn an 
d& vói các anh hung, 1it s, vri dng bào, dng chi dA chin d.0 hy sith vi sir 

nghip du tranh giâi phóng dan tOe;  dng thè'i, khth d.y nim tr hào dan tOe  và 

gop phn giáo dijc tmyn thng ljch sü, nht là di vri th h tré. 

3.2. I1inh thá'c tuyên truyên, kj5 nim 

- Các dja phuang, dcm vj có lien quan thy diu kin Co the th chuc hOi  thão, ta 

dam trong djp kSr nim các ngày 1, sir kin ljch sü quan tr9ng. 

- T chuc tuyên trnyn trên các phtrcng tin thông tin di chüng, báo chi, 

internet và mng xã hOi,  trang thông tin din tü cüa các dja phrnmg, eec quan, dcm 

vj; thông qua hOi  nghj báo cáo viên, tuyên truyn viên; các n phm tuyên tmyn 

(sách, tài lieu...). 

- Trin khai cáe hoat dng tuyên truyn, c dng, trang trI bang non, khu 
hiêu; các hoat dông van hóa, van ngh, th thao... chào müng k nim. 

- Dài PT- TH tinh t chüc phát song phim tài lieu v các ngày 1 và 51r kin 

ljch s1r quan trong do Hang phim Tài lieu vâ Khoa hQc Trung uong thçrc hin. 

4. K nim các ngày 1 quôc tê 

4.1. N3i dung tuyên fruyên, gido d,c 

4.1.1. nim 152 nám Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2 022) 
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- Cuc diii, sir nghip và nhttng cng hin vT dai  cüa V.I.Lênin - Lãnh ti,i cuc 

Cách mng xã hi chü nghia tháng Mithi Nga di vâi phong trào cong san và cong 

nhân quc t. 

- Khng djnh giá trj bn vrng và süc sng tru?mg tn cüa chü nghia Mac-

Lenin trong thyi dai  ngày nay và sir vn dyng sang tao  chü ngha Mác-Lênin vào 

si,r nghip cách mng Vit Nam trong giai doan mcci; du tranh, phán bác các thông 

tin, quan dim sai trái, xuyên tac,  phü nhn giá trj 1 lun và thirc tin cüa chü 

nghia Mác-Lênin, tu tir&ng HI ChI Minh. 

- Tuyên truyn các hoat  dng k nim din ra i các dja phuong, Co quan, don vj. 

4.1.2. Kj) nim 202 nám Ngày sinh Ph.Ang-ghen (28/11/1820 - 28/11/2 022) 

- Cuc d&i, sir nghip và cong lao, dóng gop to ln cüa Ph.Ang-ghen di vâi 

s11 phát trin cüa chü nghia xa hi khoa h9c và giai cap cong nhân. 

- Si,r vn diing sang tao  chü nghia Mác-Lênin vào sir nghip each mng và 

cOng cuc dôi mâi Vit Nam. 

4.1.3. Kj niçm 204 nám Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2022) 

- Cuc di, s1r nghip và cong lao, dóng gop vT dai  cüa C.Mác d& vâi si,r nghip 

giài phóng dan tc, giâi phóng giai cp, giâi phóng xã hi và giài phóng con ngirôi. 

- Khng dnh nhüng giá trj khoa h9c và each mng trong Di san tu tu&ng cüa 

C.Mác, dc bit là chü nghia duy 4t bin chrng, chü nghra duy 4t ljch sir và hc 

thuyt giá trj thng du. 

- Sir 4n dicing và phát trin sang tao  cUa chü nghia Mac c các ni.râc xã hi 

chü nghTa hin nay, nhn mnh nhthig thành tçru dem lai  và bài h9c kinh nghim; 

kh.ng djnh tInh dung dn và src sng mành 1it cüa chü nghTa Mac trong th?ñ dai 

ngày nay; du tranh phán bác nhtng thông tin, quan dim sai trái, xuyên tac  phü 

nhn giá trj cüa chU nghia Mác-Lênin và tu tithng H ChI Minh. 

4.1.4. Kj nim 105 näm Cách mgng tháng Mithi Nga ('07/11/1917-

07/11/2022) 

- Trn vóc, nghia ljch sü và th?ii dai  cUa Cách mng Tháng Muii Nga di 

vó'i phong trào cách mng th giâi và cách mng Vit Nam; chi ra nhO'ng bài h9c 

kinh nghim cüa Cach mng Tháng Mui Nga; nguyen nhãn dn dn sr siip 

cüa he tMng chInh trj xã hi chü nghia Lien Xô và các nuOc Dông Au; bài hçc 
di vci sr nghip each mng và cong tác xây dirng Dãng cüa Vit Nam. 

- Nhung thành tçru eüa chü nghTa xã hOi  hin thc trong 105 näm qua, nht là 
nhttng thành tiru trong qua trinh cãi cách, di mâi i các nuc xà hi chü nghTa; 

nhttng dóng gop cüa các nuc xà hi chü nghia cho hôa bInh, dc 1p dan tc, dan 

chü, van minh và tiên b xà hi; sir hqp tác gicta các nuc xã hi chü nghia v&i các 
nithc trên th giói trong bi cnh toàn c.0 hóa. 
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- Khng djnh nhffii.g thành tru to ion trong cong cuc di mOi dt nuOc ta là 
kt qua cüa s1r vn dng sang tto chü nghia Mac - Lenin vào diu kin cii th 0 
Vit Nam; Dàng, Nhà nuOc và Nhân dan ta kiên djnh mic tiêu dc 1p dan tOe  và 

chü nghTa xã hOi. 

- D.0 tranh, phãn bác các thông tin, quan dim sai trái, phü nhn nghia ljch 
sir cüa Cách mng Tháng Mu0i Nga di t0i xóa bô chO nghTa Mac - Lenin; dng 

thôi vach  trn am mmi, thu don lçii diing các vn d trong nuOc, chng phá cách 
mtng Vit Nam, chia rê, gay mt doàn k& nOi bO, lam suy giâm lông tin cüa Nhân 

dan di vói Dâng, Nhà nuOc. 

4.2. llinh Ihá'c tuyên truyn, kj nim 

- Các dja phucing, don vj Co lien quan tày diu kin có th t chüc hOi  thâo, t9a 
dam trong djp k nim các ngày l, si,r kin ljch sO quan tr9ng. 

- To chirc tuyên truyn trên các phuong tin thông tin dai  ching, báo chI, 

internet và mng xã hOi,  trang thông tin din tü cüa các dja phuang, co quail, don 

vj; thông qua hOi  ngh báo cáo viên, tuyên truyn viên; các n phm tuyên tmyn 

(sách, tài 1iu...). 

- Triên khai các hoat  dng tuyên truyn, c dng, trang trI bang rOn, khu 

hiu; các boat dung van hóa, van ngh, th thao... chào mmg k nim. 

- Dãi PT-TH tinh t chOc phát song phim tài lieu v các ngày l và sçr kin 

ljch sO quan trng do Hang phim Tài liOu và Khoa h9c Trung uo'ng thirc hin. 

5. K nim các ngày 1, các sij kin ljch sir quan trçng cüa tinh 

5.1. N3i dung tuyên truyn, gido dic 

5.1.1. Kj niém 25 nám tái lap tinh Phi, ThQ (01/01/199 7- 01/01/2022,) 

- Tuyên truyn v ljch sO và qua trInh hInh thành, phát trin cOa tinh PhO Thç 

trong 25 näm tái 1p tinh; v tmyn thng cách mng cOa nhân dan các dan tOc  tinh 

PhO Th qua các thai ki du tranh, xây dimg và bão v T quêc; v các giá trj van 
hóa cOa quê huang Dt T và tInh yeu quê huong, dt nithc, con ngui PhO Th9. 

- Tuyên truyn v tim näng, lçii th và trin vQng cOa tinh PhO Thç trên các 

lTnh virc kinh th, van boa, du ljch... dn ban  be trong nuOc và quc t nhm thu hOt 

sir du lit, thOc dy phát trin kinh th - xã hOi  cOa tinh. 

- Tuyên truyn v nhUng thành tixu v kinh t - xã hOi,  bâo dam quc phông - 
an ninh, xãy diing h th6ng chInh trj cOa tinh trong cong cuOc d& mOi và xây dimg 
phát trin. C vii eác tang 10p nhân dan trong tinE chung sOc, dng lông xây dirng 

tinh PhO Thç ngày càng giàu dçp, van minh. 

- Tuyen truyn các phong trào thi dua yêu nuOc 1p thành tIch chào mimg k 

nim 25 11am ngày tái 1p tinh; các gucing din hlnh tiên tin, guong nguOi t&, vic 

t& trên mci linh virc d0i sang xã hOi. 
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5.1.2. K nim 70 nám Chiln thng Chán M5ng - Trgm Thám (17/11/1952-

17/11/2022) 

- Tuyên truyn bi cânh ljch sü, din bin, nguyen nhân, nghTa thing lqi và 
bài h9c kinh nghim cüa Chin thng Chân Mng - Trtm Thãm, gop phn quan 
tr9ng väo thng lçii cüa quân và dan ta trong chin dch Tây Bc d tin tói giành 
toàn thing trong cuc kháng chin chng thirc dan Pháp. 

- Tuyên truyn nhUng cong lao, dióng gop to ln cüa dng bào, chin si Ca 
nixâc và cüa tinh trong cuc kbáng chin chng thirc dan Pháp xâm luçic nói chung 
và Chién thang Chân Mng - Tram Thâm nói riêng; nhüng chü truang, chInh sách 
cüa Dãng, Nhà nuâc di vói các thuang binh, gia dInh 1it s5, ngi.rt'Yi có cong vci 
nuóc; c vu, dng viên các cp, các ngành tIch circ tham gia các hoat dng "dn an 
dáp nghia", "uOng rnthc nhr nguOn". 

- Nim tir hào, phát buy tinh th.n Chin th.ng Chân M5ng - Trgm Thám, 

quyt tam xây dirng tinh Phü Thç phát trin phn vinh, hnh phüc. 

5.1.3. Kj nim 60 nám Ngày Bác H vê thàm tinh Phi ThQ (19/8/1962-

19/8/2 022) 

- Tuyên truyn, on li nhUng lôi dy và tInh cam cüa Bác H vci Phü Th9; 
nhing kt qua dt dugc trong thc hin 1?ii dy cüa Ngtiôi 60 näm qua, qua do, tao 
dng hrc thüc dy thirc hin th.ng lgi Nghj quyt Dai  hi XIII cüa Dâng và Nghj 
quy& Dai  hi Dãng b tinh ln thu XIX. 

- Th hin lông thành kInh tu&ng nhâ, bi& on vô han  và tn an sâu sc cüa 
nhân dan Vit Nam nói chung và tinh Phü Th nói riêng. Qua do nhc nh&, ding 
viên can b, dâng viên và qun chüng Nhân dan ghi nhó, thirc hin t& lOi d.y cüa 
Bác, phân dâu h9c tp và lam theo tis tu&ng, di.o due phong each H ChI Minh. 

- Tuyên truyn nhftng thành tru kinh t, van hóa, xã hi, qu& phông, an ninh, 
xây dimg h tMng chInh tn... cüa tinh sau 60 näm thirc hin lèi can d.n cüa Chü 
tjch H ChI Minh: "Bác tin ring Dàng b Phü Th9 sê c g.ng lãnh d.o nhân dan 
tinh ta thng ra san xut, thirc hành tit kim, hoàn thành và hoàn thành vLrqt müc 
nhüng nhim vi Dàng dã giao phó, tth nén tinh tiên tin d gop phn dc 1irc vào 
cOng cuOc  xây dimg chü nghia xã hi 0' min Bc". 

- Tuyên truyn các boat  dng k nim din ra & cac dja phuang, co quan, dan vj. 

5.1.4. Trong nám 2022, tinh Phá ThQ có các s kin ljch s quan trQng Va 
ngày kJ' niêm, nhu': 75 nám Chin thing SOng LO (24/10/1947- 24/10/2022); 75 
näm Ngày Bác Ho & và lam vic tai  Phu Th9 (4/3/1947- 4/3/2022); 63 nAm Ngày 
Bác Ho v thàm cOng tru&ng xây dirng Khu cOng nghip Vit TrI (13/4/1954-
13/4/2022); 58 nàm Ngày Bác H v thäm xà Vinh Quang (nay là xa EDao Xá) 
huyn Thanh Thüy (26/1/1964- 26/1/2022); 68 näm Ngày Bác Hv thàm Dn 
Wing (19/9/1954- 19/9/2022); 64 näm Ngày Bác H v thäm tinh Phü Th9 
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(2 1/7/1958- 21/7/2022); 71 11am Ngày chin thng Tu Vu (10/12/195 1-
10/12/2022); 61 näm Ngày Bác H v thäm hçrp tác xã nông nghip Dông Tam 
(nay là thj trn Doan Hung), huyn Doan Hung (21/3/196 1- 21/3/2022)... 

- Không t chüc l k nim, tüy tInh hInh và diu kin ci th d t chirc các 
hInh thüc k nim khác phñ hcip, nhu: hi thâo, t9a dam, gp mt trnyn thng và 

các hoat dng van hóa, van ngh, th diic, th thao,... 

5.2. Hmnh tJu'c tuyên truyên, kj nim 

- T chüc tuyên truyn trên báo chI, phucmg tin thông tin di cháng, internet 

và mng xã hi, trên trang thông tin din tir cüa các dja phucing, cci quan, do'n vj; 
thông qua hoat dng báo cáo viên, tuyen truyn ming; sinh hott chi b, sinh hoat 
cüa các t chi'rc doàn th chinh tn - xã hôi. 

- Biên sotn xu.t bàn sách, tài lieu tuyên trnyn v nhfrng ngày l lón gn vâi 
nhttng thành tiru phát trin kinh t - xã hi cüa tinh và các dja phuong; v nhü'ng. 
gucing din hInh, nhân t mói; v kt qua h9c tp và lam theo tu tu&ng, dao  due, 
phong each H ChI Minh. 

- Xây dirng các ci1m thông tin, c dng, panô, áp phIch, khu hiu, man hInh 

c dng a các khu trung tam, ncii tp trung dông nguai. Các cci quail, cong sO' treo 
cO' T quc, trang trf khu hiu, bang rOn c dng tuyên truyn. 

6. K nim các ngày thành 1p ngành, ngày truyén thông các co quan, 
ban ngành, doãn th chInh trj - xã hi, dja phu'o'ng, co' quan trong tinh 

6.1. Di vói kj nim náni Iran (nám có chfr sá cuEi là 0,) 

- Trong näm 2022 có nhiu ngày nim, ngày truyn thng khác cña các dja 
phuo'ng, cci quail, don vj, nhii: 60 näm Ngày thành l.p thành ph Vit TrI 

(04/6/1962-04/6/2022); 60 nàm Ngày Báo Phü Th9 xut bàn so dâu tiên 

(0 1/5/1962- 01/5/2022); 60 näm Ngày COng ty Supe và Ph& phát Lam Thao buO'c 
vào san xu.t (24/6/1962-24/6/2022);... 

- Can cü vào tInh hInh thirc tin các dja phucing, ban, ngành, doàn th chInh 
trj - xã hi lien quan dn s11 kin t chüc mt s hoat dng phü hçip dam bão theo 
dung tinh thn Chi thj s 45-CT/TW cüa B ChInh trj, Nghj djnh s 145/2013/ND-
CP và Nghj djnh s 11 1/2018/ND-CP cUa ChInh phñ. 

6.2. Diii vói kj nim nám lé 5 và nám k/the 

- Trong näm 2022, Co CC ngày k nim, ngày truyên thong cüa eác sO', ban, 
ngãnh, dja phuo'ng, nhu: 75 nm Ngày thành 1p Cong doàn thth (09/10/1947-
09/10/2022); 15 nãm Ngày thành l.p Dãng üy Khi Doanh nghip tinh (01/11/2007-

01/11/2022); 15 nm Ngày thành 1p huyn Tan Son (30/4/2007- 3 0/4/2022); 75 
nm Ngày thành 1p Dâng b các huyn: Thanh Thüy, Tam Nông, Ha HOa, Thanh 
San, Thanh Ba, Doan Hung, C.m Khê, Phü Ninh;... 
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- Không t chirc 1 k niêm, các si, ban, ngành, dja phi.rang, don vj,... tüy tInh 

hInh và diu kin th d t chirc các hInh thüc k nim khác phü hçp, nhu: hi 

thào, tça dam, gp mt truyn tMng và các hot dng van hóa, van ngh, th dic, 

th thao chào mfrng,... 

- T chüc. tuyên truyn trén các phizong tin thông tin di chüng, c dng trirc 

quail, internet và mng xà hi, trén trang thông tin din tü cüa các dja phuo'ng, cci 

quail, don v; qua di ngfl báo cáo viên, tuyên truyn viên, các ho.t dng van hóa - 

van ngh và các n phm tuyên truyn (sách, tài 1iu tuyên truyn...). 

Ill. TO CH1J'C THIJ'C HIN 

1. Ban Tuyên giáo Tinh n 

- Xây dimg Hrnrng dn tuyên truyn k nim các ngày lé 1&n và sr kin ljch 

sir quan trçng trong näm 2022 g.n vâi tuyên truyn thirc hin các nhim v1i chInh 

trj cüa tinh. Theo dôi, kim tra vic t chüc các hott dng k) nim, djnh k báo 

cáo v Ban Tuyên giáo Trung ilang và Ban Thu?mg vii Tinh u5r. 

- Chi d.o, hiicng dn, djnh hithng tuyên truyn trén các phuong tin thông tin 

d.i chüng, c dng tr1rc quan, thông qua các hi ngh báo cáo viên, tuyên truyn 

viên, các sinh hoat thuô'ng k' cüa các t chüc chInh trj - xã hi; chü tr9ng tâi vic 

theo dOi, kim tra các hoat dng tuyên trnyn, nht là trên báo chI và các phucing 

tin c dng ti-crc quan; kjp th?i djnh hi.thng du tranh phãn bác nhttng hành vi lçi 

diing vic t chirc kSr nim các ngày 1 lan và s1r kin ljch sfr quan trçng trong näm 

2022 d tuyên tmyn xuyên tc, chng phá Dáng, Nhà rnthc. 

- Chi dao  Hi Nhà báo, Hi Lien hip Van hçc - Ngh thut tinh tang cu&ng 

phi hcip, t chüc các hoat  dng sang tác, quàng bá, biu din các tác phm van 

h9c, ngh thu.t v truyn thng ljch sü, van hoá, each mng, ca ngçii guong ngi.thi 

t&, vic t& trên tAt ca các lTnh \rçrc cüa dai sng xã hi vào dip  nim các ngày l 

ló'n và các sir kin ljch si'r quan trQng. 

2. Uy ban MTTQ và các doàn th chInh trj - xã hi tinh 

- Xây dirng k hoach  t chüc tuyên truyn, k nim các ngày 1 l&n cüa d.t 

nuâc; c vu, dng viên can b, hi viên, doàn viên ra süc thi dna yêu nuóc, gop 

phn hoàn thành thing lçi Nghj quy& Dai  hi Dáng b tinh ln thir XIX và Nghj 

quyt Dai  hi  dai  biu toàn quc ln thu XIII cüa Dãng. 

- T chüc phát dng các phong trào thi dua 1p thành tIch chào mi'mg các 

ngày lé lan cüa d.t nuac; v.n dng can b, doàn viên, hi viên vuçt len khó khàn, 

thách thüc, quy& tam lao dng, san xu.t và kinh doanh, gop pMn thirc hin t& cac 

nhim vi cüa th chüc, co quan, don vj. 

- To chüc các hot dng chàm 10 d&i sng vt chit, tinh thn cho doàn viên, 

hi viên; các hot dng "Den on dáp nghia", "Ung nuac nhâ ngun", hành huong 

v ngun, giao luu, g.p mt, nói chuyn trnyn thng,... 
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- Nm tInh hInh tu tu&ng, tam trng cña doàn vién, hi viên và các tng lop 

Nhân dan; kjp thii phát hin và d xut tham miiu giñp cp ñy lam tt cong tác tu 
tu&ng, dan 4n. 

3. S& Thông tin và Truyn thông 

- Phi hcip vri Ban Tuyên giáo Tinh üy chi dao  và quail 1 các Ca quan báo 

chI, truyn thông, tuyên truyn v các ngày 1 1n và các s1r kin ljch sfr quan tr9ng 
trong nam 2022 bào dam kp thii, dung dnh huO'ng tr tuO'ng chInh trj. 

- Quán 1 chit chë các hot dtng thông tin, truyn thOng, tht là vic biên 

so.n, phát hành các .n ph.m truyn thông; kiên quy& x1r l nghiêm các hành vi vi 
phim; ngän chin, tháo gr kjp thii vic phát tan thông tin xu dec, xuyên ttc ljch 

sir, chng phá Dâng, Nhà nithc. 

4. S& Van hóa, Th thao và Du ljch 

- Clii dio, hmcng dn ngành van hóa tinh phi hçip vi các dan vj chüc nãng 

t chirc các hoat  dng tuyen truyn km dng, trrc quan, các hot dng van hóa, 
van ngh, th thao, du ljch, trin lam, chiu phim... phiic vi can b, nhân dan 
trong các ngày l l&n cüa dt nuO'c, dja phuang, dc bit là r vüng sâu, yang xa, 
vüng dng bào ton giáo, dan tc thiu sê>, các khu cOng nghip. 

- Khuyn khIch, dng viên các t chüc, cá nhân sang tác, quãng bá nhüng tác 
phm van h9c - ngh thut m9i, có nghTa giáo diic sâu sc v tmyn thng ljch 
sir, van hoá, cách mng cüa dan tc; biu duang nhftng tp th, cá nhân tiêu biu 

trong s1,r nghip di mói, xây dirng và bâo v To quôc. 

- Hu&ng dn các dja phuang, Ca quan, dan vj và nhân dan treo khu hiu, cO 
To quc trong các ngày l lan cüa dt nithc, cña tinh. Tang cuOng theo dôi, kiêm 

tra các phuang tin c dng trirc quail, urn tInh m5 quail, an toàn, không d xãy 

ra sai sot. 

5. Hi Lien hip Van hyc - Ngh thut tinh 

- Tang cuing vn dng các t chüc, cá nhân, nht là gith van ngh s, trI thüc 
sang tác, biu din và quãng bá các tác phm van hyc, ngh thuQtt chào mmg các 

ngày l l&n và các s1r kiin ljch sü quan tryng cüa dt nuyc, cüa tirh. 

6. Hi Nhà báo tinh 

- Chi do các lien chi hi, chi hi ca sa tang cu?mg di mth nOi  di.mg, hmnh 
thifrc tuyën truyn, gião diic; nãng cao trách nhim chInh trj, trinh d chuyn mon 
cua di ngü phóng viên, biên tp viên nht là trong tuyên truyn các sir kin chInh 
trj tryng di, các ngày l lan, sir kin ljch sfr quan tryng cüa dt nuâc, cüa tinh. 

7. Các co' quan: Báo Phñ Thy, Dài PT-TH tinh, Tp chI Van ngh Dt T 

- Can Cu ni dung djnh huOng tuyên truyn cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy có k 
hoach tuyên truyn dm net trirâc, trong và sau dip  t chüc các s1r kin ljch sü 
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quan trng, k5' nim các ngày 1 lan cña dt nuâc, cña tinh có tr9ng tam, tr9ng 
dim, tto du n trong các thng lap nhân dan. 

- Tang thii luqng, dung liicing các chixcing trInh giáo diic ljch s1r truyên tMng 
each mng; tang chuyên mJc, chuyên trang, tin, bài, phóng si,r tuyên tmyn v các 
ngày 1 ian cüa d.t nuOc, cüa tinh; dixa tin kjp thai hoat dng k nim cüa các dja 
phuong, don vj trong tinh. Chii tr9ng phát hin nhttng nhân t mai, giri thiu, biu 
duong các guong ngu1i t&, vic t&, nh.t là các din hInh tiên tin lam theo girong 
Bác H trên mi mt cüa dai sng xã hi. 

- Xây dirng các phóng sir, phim tài 1iu v ljch sir, truyn tMng, v cong cuc 

di mói, v din hInh nhân t mâi trong phong trào thi dua yêu nithc, báo v an 
ninh T qu&; xây drng phát trin kinh t, xóa dói giãm nghèo, xây drng dai sng 
van hóa co s&... d tuyên truyn rng rãi trong toàn Dâng b và nhân dan. 

8. Ban Tuyên giáo các huyn, thành, thj üy và Bang üy trirc thuc TInh. üy 

- Tham mini giüp cp üy xây dirng k hoach  clii ctao và t chüc k nim các 
ngày 1 ian và sir kin ljch sü quan trçng trong n5m 2022 bng các bmnh thüc phñ hçTp, 
thi& thirc gn vói tuyên truyn thrc hin the thim vi chinh tn trong näm 2022. 

- Chi dao,  huàng dan, djnh huang tuyên truyn trên các phuong tin thông tin 
dai chüng, c dng trçrc quan, thông qua các hi nghj báo cáo viên, tuyên truyn 
viên, các sinh hoat thuang k' cüa các t chüc chInh trj - xã hi; theo döi, kim tra 
các hoat  dng tuyên truyn, nht là trên các phucmg tin c dng tr%rc quan. 

- Thu&ng xuyên theo dôi, nm tmnh hinh tu tu&ng, du lu.n xã hi trong can 
b, dáng viên, doàn viên, hi viên và nhân dan, kjp thai phát hin nhüng vn d 
nay sinh trong dip  k nim các ngày l ian và sir kin ljch sir quan tr9ng trong 11am 
2022, tham mini cho cp uSr xü l, giái quyt kjp thai. 

IV. MOT SO KHAU fflU TUYEN TRUYEN 

1. Müng dt ntrac di mai, müng Dãng quang vinh, mrng xuân Nlhârn Dn! 

2. Nhit lit chào mfrng 92 nam Ngày thành 1p Dâng Cong san Vit Nam 
(03/02/1930 - 03/02/2022)! 

3. Nhit 1it chào müng 82 nam thãnh l.p  Dàng b tinh Phü Thç (tháng 
3/1940 - tháng 3/2022)! 

4. Nhit 1it chào mmg 47 nam Ngày Giái phóng mien Nam, thng nh.t dt 
nuac (30/4/1975 - 30/4/2022)! 

5. Nhit 1it chào mmg 68 nam Ngày Chin thing Din Biên Phü (7/5/1954 - 
7/5/2022)! 

6. Nbit lit chào mrng 132 näm Ngay sinh Chü tjch H ChI Minh vi dai 
(19/5/1890 - 19/5/2022)! 
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7. Nhit 1it chào müng 77 11am Ngày Cách mng tháng Tam thành cong 
(19/8/1945 - 19/8/2022) Va Ngày Quc khánh rnlOc Cong  hoà xã hi chü nghi'a 
Viêt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)! 

8. Nhit lit chào mrng 60 11am Ngày Bác H v thàm tinh Phü Th9 
(19/8/1962-19/8/2022)! 

9. Nhit 1it chào mixng 70 näm Chin thng Chân Mng - Trtm Thãm 
(17/11/1952-17/11/2022)! 

9. Toàn Dâng, toàn dan, toàn quân ra sue thi dua thçrc hin thng lçii thim vii 

phát trin kinh t - xã hi näm 2022! 

10. Dàng b và Nhân dan tinh Phü Th9 ra sue thi dua thirc hin thng igi 
nhim vii phát trin kinh t - xã hi nàm 2022! 

11. Dy m?nh  h9c tp và lam theo tir tuóng, do due, phong cách H CM Minh! 

12. Dàng b và Nhân dan tinh Phü Thç dy mmnh h9c tp và lam theo tir tir&ng, 
dao düc, phong each H ChI Minh! 

13. Toàn Dâng, toàn dan, toàn quân phn du thçrc hin thng lçri Nghj quyt 

Di hi d?.i  biu toàn quc 1n thu XIII cüa Dàng! 

14. Dãng b và Nhân dan tinh Phñ Th9 ph.n du thirc hin thing lçii Nghj 
quyt Dti hi Dãng b tinh ln thu XIX! 

15. Dãng Cong san Vit Nam quang vinh muon nàm! 

16. Nuâc Cong boa xã hi chü nghTa Vit Nam muon näm! 

17. Chü tjch H ChI Minh vT dai  sng mai trong s1r nghip cüa chüng ta! 

Trên day là Hucng dn tuyên truyn k nim cáe ngày l lun và sir kin ljch 

sà quan trQng trong näm 2022, d nghj các dja phiiang, Co quan, don vj trin khai 
thçrc hin và báo cáo k& qua v Ban Tuyên. giáo Tinh üy theo quy djnh d tng hgp 
báo cáo Thithng trirc Tinhüy và Ban Tuyên giáo Trung uang. 

Noi nhân: 
- Ban Tuyên giáo TW (B/c), 
- V%i Tuyên truyên-BTGTW (B/c), 
- Thithng trrc Tinh üy (B/c), 
- Các s, ban, ngành, doãn the a tinh, 
- Các HTT uSr và DUTT Tinhüy, 
- BTG các HTT và DUTT Tinh üy, 
- Các CQ Mo chI cUa tinh, 
- D/c Truang BTGTU, 
- Các die Phó tnthng BTGTU, 
- Phông TT&BCXB, 
- Luu VT. 
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