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S SL -HD/BTGTU 

BANG CONG  SAN \TIT NAM 

Ha Nt3i, ngày O? tháng 12 näm 2022 

II11ONG DAN 
* A 7 •* r Tuyen truyen ky nlçm cac ugay le lo'n 

và sr kin ljch sir quan tr9ng trong 11am 2023 

Can cü Huing dn sé 83-HD/BTGTW ngày 05/12/2022 cüa Ban Tuyên 
giáo Trung rnmg v "Tuyên fruyn, kj nim các ngày lê lan và sit kin ljch th quan 
trong trong nám 2023"; Ban Tuyên giáo Thành Uy ban hành hithng dn Cong tác 
tuyên truyn trên dja bàn Thành ph nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU 
1. Tuyên truyn sâu rng v truyn thong ljch sir, van boa và each mng cUa 

dan tc, cüa Thng Long - Ha Ni ngàn nm van hin - anh hOng, Thành ph vi hôa 
bInh, Thành phi sang tto, qua do bi dithng lông yêu nuâc, chü nghia anh hung, 
chI ti lirc, tr cu&ng và tinh thn di doàn kt toàn dan tc; gop ph.n ciing c, bi 
dp nim tin cira Nhãn dan Thir dO vào sr nghip di mâi dt nuOc và hi nhp quc 
t duói s1r lành dto cüa Dãng Cong  san Vit Nam. 

2. Thông qua các ho?t  dng tuyên truyn, k' nim gop ph.n to sr thng 
nh.t cao trong Dãng b, sir dng thun xã hi d trin khai th%rc hin có hiu qua 
du?ng li, chü trung cüa Dãng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nuóc và phixang 
huàng, nhim v1 cira Thành ph näm 2023; c vu, dng viên các cp, các ngành, 
doanh nghip, can b, dâng viên, các t.ng 1rp Nhân dan và 1ire 1ucing vu trang Thu 
do doàn kt viiçit qua khó khàn, thách thirc, chung sirc, dng lOng, quy& tam thrc 
hin thng igi nghj quy& dai  hi Dãng b các c.p nhim k' 2020 - 2025, Nghj 
quy& Dai  hi Dàng b thành ph Ha Ni ln thCr XVII và Nghj quyt Dai  hi  dai 
biu toân quc ln thir XIII cira Bang. 

3. Các hott dng tuyên truyn, ki nim cn t chirc bng nhiêu Mnh thirc phir 
hcip, có trng tam, tr9ng dim, thit thrc, hiu qua, ti& kim, bão dam ding các quy 
dnh hin hành; gtn vói thrc hin Nghj quy& Trung i.rong 4 (khóa XI, XII), Kt 
1un s 21-KL/TW ngày 25/10/2021 cia Hji nghj Trung ucmg 4 (khóa XIII) v 
xây dirng, chinh dn Bang và h thng chInh trj trong sch, vcrng mnh, Kt lun 
s 01-KL/TW ngày 18/5/202 1 cia BO ChInh tr v tip tic th1rc hin Chi thj s 05-
CT/TW ngày 15/5/2016 v dy manh  hpc tp và lam theo tu tu&ng, dao  dire, phong 
each H ChI Minh; tuyên truyn thrc hin Ngh quy& s 15-NQ/TW ngày 
05/5/2022 cia Bô Chmnh trj (khóa XIII) v "Phitcing hwóng, nhim vi phát trin 
Thi do Ha N5i dIn näm 2030, tdm nhIn dIn nám 2045", Nghj quyt 30-NQ/TW 
ngày 23/11/2022 cia BO ChInh trj (khOa XIII) v "Phwo'ng hithng phát triln kinh 

- xä h5i, báo dam qulc phông, an ninh & Vutng dng bcng song Hang din nám 
2030 tm nhIn din nám 2045"; tuyên truyn the ngày 1 1rn, sir kin chInh trj quan 
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trçng cüa Thu do và d.t nuâc, tuyên truyn trin khai các nhim vi phát trin kinh 
t - xã hi, dam bào an ninh - quéic phông, dam bào trt tir an toãn xã hi, day 
mnh các phong trào thi dua yêu nithc trong can b, dng viên, các tang lop Nhan 
dan và hrc luçing vu trang Thu do, tio dng liic thirc hin thng lçii Nghj quyêt Dti 
hi 1n thu XIII cUa Dàng, Nghj quy& Di hi Dàng b Thànhphi lan thu XVII, 
10 chrn:ing trInh cong tác cüa Thành üy (khóa XVII), nghj quyêt di hi Dang b 
các cp nhim ki 2020 - 2025 và nhim vi chInh trj cüa dja phuong, don vj... 

II. cAC bAT BONG Kc' NIM 
1. K nim các ngày I ló'n cüa dt nuc: Không t chirc L kS'  nim 

nhimg t chirc b.ng các hInh thirc khác phü hçip vOi tInh hlnh và diêu kin c1i the 
cüa dja phucing, don vj. 

1.1. Kj nim 93 nám Ngày thành 41p Dáng C3ng san Vit Nam 
(03/02/1930 - 03/02/2 023) và don Tè1t nguyen dan Quj Mao 

a. Ni dung tuyên truyên 
- Truyn thing ljch sü ye yang cüa Dàng Cong  san Vit Nam; nhttng thãng 

lçii vT di và thanh tiru to iOn cüa dt nuOc duOi sii lãnh dao  cüa Bang; khng djnh 
vai trô, uy tin, ban lTnh, tn tu và nàng 1irc lành do, näng 11rc cam quyên Va sue 
chin du cüa Bang trong su& chng duing cách mng 93 näm qua. 

- Khng djnh chü nghia xà hi là miic tiêu, 1 tuOng cüa Dang Cong  san 
Vit Nam và Nhân dan ta; di len chñ nghia xã hi là sir lira ch9n ding dan, sang 
su& cña Dàng, Chü tjch H ChI Minh và Nhân dan ta; nêu bt nhctng thành tru to 
iOn, có nghia ljch sü trên con dumg di len chü nghia xà hi cüa Vit Nam, nht 
là sau hon 35 näm th%ic hin cong cuc di mOi d.t nuOc. 

- Nhftng k& qua và bài h9c kinh nghim trong cOng tác xây drng, chinh dn 
Bang qua các thim kr Dai hi cüa Bang, nMt là trong vic trin khai th'iic hin 
Nghj quy& Trung uang 4 (khóa XI, XII), K& lun s 21-KL/TW ngày 25/10/2021 
H)i nghj 1n thu tu Ban Chp hành Trung uccng B5ng (khóa XIII) v dy math  xây 
dijng, chinh dn Bang và h tMng chInh trj; kiên quy& ngän ch.n, d.y lüi, xir l 
nghiêm can b, dàng viên suy thoái v tu tuOng chith trj, dao  due, lI)i sI)ng, biu 
hin "tv din bin", "tx chuyn hóa" gn vOi h9c tp và lam theo ti.r tithng, dao 
due, phong cách HI) ChI Minh và Quy djnh sI) 37-QD/TW ngày 25/10/2021 v 
nhttng diu dang viên không dirge lam; dy math  tuyôn truyn, trin khai Nghj 
quy& sI) 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hi nghj ln thu 6 Ban Chp hành Trung 
uong Bang ye tiê'p tyc di m&i phwo'ng thic lânh dQo, cm quyn cña Dáng dôi vó'i 
hç thong chinh trj trong giai doan mái; Kt lun sI) 14-KL/TW ngày 22/9/202 1 cüa 
B Chith trj ye chz trwcng khuyé'n khich và bOo v can b5 náng dng, sang tao vi 
lcri Ich chung; Kt 1un sI) 1 2-KL/TW ngày 6/4/2022 cUa Bô Chinh trj v tiê tyc 
tang cztông st Mnh dgo cña DOng dAj vói cong tác phông, chng tham nhüng, tiêu 
qtc; khang djnh quyt tarn chmnh trj cüa Bang, Nhà nithc trong du tranh phông, 



chng tham nhiing, lang phi, tiêu circ, nâng cao nang hrc länh dto và sue chin d.0 
cüa t chirc Dãng, xây drng Dãng và h thong chInh tn trong sch, vftng mjnh. 

- Kt qua th'irc hin nhim vi phát trin kinh t - xã hi, quc phông - an 
ninh, di ngoti; các giâi pháp bâo dam an sinh xà hi, h trq doanh nghip san 
xut kinh doanh näm 2022 cüa cã nuc và cüa thãnh ph Ha Ni; kh&ng djnh sii 
länh do sang suM, sat sao, kjp th&i cüa Dáng, Nhà nuóc, sir dng hành giám sat có 
hiu qua cüa Quc hi; s11 chi dto, diu hành quyt 1it, bài ban eüa ChInh phü, 
Thi:i tLI ng ChInh phñ, sir doàn k&, phii hcTp cüa các cap, các ngãnh, sr vào cuc 
cUa ca h thng chInh trj và sr n 1irc phn du cüa toân Dãng, toan dan, toàn 
quân, 11am 2022, dt nrnrc dâ thiic hin th.ng igi, khá toàn din mic tiêu, nhim 
v1: vi'xa tp trung phông cMng djch bnh, vira thñc dy phic hM và phát trin kinh 
t - xã hi, xay dmg nn kinh t dc lap, tr chü gn vi chñ dng, tIch c1rc hôi 
nhp quct sâurngvàhiuquâ. 

- Tuyên truyn Chi thj s 19-CT/TW ngày 18/11/2022 cüa Ban BI thu Trung 
uong (khóa XIII) v vic "Td chi'c Tê't Qu Mao näm 2023"; K hoch s 116-
K}T/TftJ ngày 18/11/2022 v "Td chác các hort d5ng trjthc, trong và sau TAt 
Nguyen dan Qu Mao 2023 cüa Thành pho" và Chi thj s 17-CT/TU ngày 
02/12/2022 v vic "To chjc phyc vy TAt Nguyen dan Qu Mao 2023 trên dja bàn 
Thành pM" cüa Ban Thrnmg vi Thanhuy Ha Ni; tuyên truyn nhfing giá tn van 
hoá truyn thng, phong tiic, t.p quán tat dçp cüa dan tc Vit Nam, cüa "Thäng 
Long - Ha N(5i ngàn nám van hiln" mi khi Têt dn Xuân v; tuyên truyn, vn 
dng can b, dang viên và các tng Rip Nhân dan nâng cao thIrc ch.p hành pháp 
lut v an toàn giao thông, phông chang cháy na, cong tác báo dam an ninh, an 
toân thrc phm; thirc hãnh tiM kim, chang lang phi, phé phán, du tranh nhüng 
hành vi trái vâi van hóa, dao  due, thu.n phong m tic cüa ngithi Vit Nam và các 
biu hin thucing mai  hóa trong hoat dng 1 hi din ra tnrác, trong, sau TM 
Nguyen dan và nhttng hành vi vj phm pháp lut. 

- Các hoat  dng chào mirng 93 11am Ngày thành 1p  Dãng, m1rng xuan Qu 
Mao; các hott dng "dn an dáp nghTa", thäm hOi, dng viên thuang binh, gia dInh 
chInh sách, ngu?ii có cOng vâi nuóc, lao thãnh cách mng, nhãn sr', trI thüc, van 
ngh s', nguii có uy tin trong dng bào dan tc thiu sa, chüc sac ton giáo tiêu 
biu, các dan vj lirc Ricing vu trang, hrc lucmg thithng tnirc lam nhim v11 trong djp 
t&, nht là a biên giói, hài dào, vüng khó khän, dja hInh phüe tp v an ninh chmnh 
trj, trt tir, an toàn xã hi; nhüng ngithi có hoàn cãnh khó kha.n, dang bào a vüng 
sâu, vüng xa, biên giâi, hài dào, yang dan tc thiu sa min nñi; nguii lao dng, 
lam viêc tai các khu kinh t, khu cong nghip, khu ch xutt mt vic lam. 

- Tang cuang bào v nn tang ttr tu&ng cüa Dàng, d.0 tranh, phán bác thông 
tin, quan dim sai trái, thu djch, chang phá Dâng, Nhà nuâc, chia rê khéd di doàn 
k&toandantoc. 
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b. Cáchogtdç5ngkjnim 
- Trung ucrng: Lath dao  Dàng, Nhà nithc, UST ban Trung uing Mt trn To 

quc Vit Nam, dai  din lành dao  các ban, b, ngành, doàn th Trung ixc1ng, thành 
ph Ha Ni vào Lang ving Chü tjch H ChI Minh và tuàng nim các anh hung 
1it si ti Dài tu&ng nim trên duèng Bäc Scm, thành phô Ha Ni: V5n phông 
ChInh phü chü trI, phi hçip vth các cci quan, don vj lien quan to chüc. 

- Thành ph Ha Ni: Các s&, ban ngành, doãn th& dja phucrng, don vj, can cr 
diu kin cii th t chüc các hoat  dng k nim, nhu: 

+ T chIrc hi thào, t9a dam khoa hçc vii quy mô phü hcip, khng djnh vai 
trô, cong lao, cng hin to lan cUa các cp, các ngành, doàn the dôi vói si nghip 
cách mng Vit Nam dithi si1 lành dao  cña Bang Cong san Via Nam, cüa Dàng bO 
Ha Ni trong 93 nm qua; dng th?yi d xut, kin nghj giái pháp gop phn xây 
dirng Bang b, xây dirng h thong chInh trj trong sach,  v&ng  m?nh,  dáp ng yêu 
cu xây drng và bâo v T quc, phát trin Thii do. 

+ T chi'rc phát dng các phong trào thi dua yêu nuóc; 1iia chn, dào tao,  bi 
du0ng qun chiing uu tü, giai thiu cho t chirc Bang xem xét k& np vào djp 3/2. 

+ T chCrc các hoat dng van hóa, van ngh, th diic, th thao chào müng. 
+ By math  cong tác thông tin, tuyên truyn trên báo, tp chI, trang thông 

tin din tii, mng xa hi, các phucing tin c dng trc quail, hi nghj báo cáo viên, 
tuyên truyn viên; thông qua các n phm tuyên truyn,... 

1.2. Gi TE Hang Vu'ong (màng 10 tháng 3 am ljch) 
a. Nai  dung tuyên truyén 
- Truyn tMng d%mg nixóc và gif nithc cüa dan tc Via Nam; giáo diic các 

th h ngisai Vit Nam, nht là th h tré huang v ci nguM cüa dan tOe,  tu&ng 
nhâ, tn an các Vua Hung da 6 cong dmg nuâc vâ các bac  tin nhãn có cong lao to 
ian trong cong cuOc  du tranh chng gic ngoi xâm, xây dirng và bâo v T quc. 

- Các giá trj truyn thng, ljch sir, van hóa cña dt nuac và con ngi.thi Via 
Nam duçic vim dp, hInh thành tir thai dai  Hung Vuang dn thai dai  H CM Minh; 
t.p trung nêu b.t nhüng k& qua trong vic k thira, gin giü và phát huy truyn 
thong van hóa dan tOe,  xây dirng, phát trin van hóa, con nguai Via Nam qua hon 
35 nam thrc hin cong cuOc di mai dat nuac, gn vâi tuyên truyn nhftng nOi 
dung c& lOi trong Nghj quyt Dai hOi XIII cüa Bang v xây drng, phát trin van 
hóa và con nguai Vit Nam; dy manh  tuyên tmyn xây dirng các h giá trj quc 
gia; h giá trj van hóa, h giá trj gia dInh và chun mvc  con nguai Via Nam trong 
thai kr mai. 

- Vai trô sue math dai doàn k& toàn dan tOe  trong sr nghip xây dirng và 
báo v T quc; khng dnh các dan tOe  trong cong dng Via Nam bInh dng, 
doàn kt, ton tr9ng, giup dc in nhau vuçit qua khó khan, thách thirc, xây drng, 
phát trin kinh t - xà hOi,  bão dam an sinh xã hOi. 



b. Các hogt dt5ng kj nim 
- Tinh Phii Thç: Tinh üy, Hi dng nhân dan, Uy ban nhãn dan và Uy ban 

Mt trn T quEc Vit Nam tinh Phii Th th chüc 1 dâng huong, Chü tjch Uy ban 
nhân dan tinh Phü ThQ là Chü i dãng hu(mg. 

- Thành ph Ha Ni: Doàn 1nh dao  thành ph Ha Ni t chüc dãng huong 
tai Khu di tIch ljch s1r Dn Hung, tinh Phü Th9; t chüc dâng hucmg ti.râng nim ti 
di tIch, dn th? Vua Hung trên dja bàn Thu do; th chüc các hot dng tuyên truyn 
trên các phucmg tin thông tin d?i  chñng, mng xã hOi,  c dng trirc quan; thông 
qua di ngü báo cáo viên, tuyên truyn viên các c,p, các dçit sinh hot chInh trj, 
các hot dng van hóa - van ngh, th dic - th thao tai  các dja phucrng, don vj,... 

1.3. Kj nim 48 nàm Ngày giái phóng min Nam, 1h6ng nha11 dII nithc 
(3 0/4/1975 - 3 0/4/2023) 

a. N5i dung tuyên truyn 
- Giá trj và nghia ljch s'Cr, tm vóc thii di cüa cuc kháng chin chéing M 

ci'm nuâc; khng djnh s1r lãrih dao  ding dn, sang su& cüa Dãng ta và cüa Chü tjch 
H ChI Minh là nhân t quyt djnh lam nên th.ng lçii vi d,i cUa dan tc, giái phóng 
min Nam, thing nMt dt nuâc, dua cá nuâc di len chü nghia xã hi. 

- Sue m?nh dti doàn kt toàn dan tc, tinh thn anh dfing, muu trI, sang to, 
qua cam, vtrçit mi gian kh, by sinh cüa quân và dan ta lam nên nhftng ehin cOng 
yang dci; vai trô cüa htu phuong lrn min Bc vOi tin tuyn lan min Nam; sir 
giñp dc to lan cña bin be quc t, cüa than dan lao dng và hrc luqng tin b, yêu 
chung hôa bInh trén th giOi di vài si1 nghip du tranh giãi phóng dan tc, thng 
nht T quc cfing nhu trong cong cuOc  di mói d.t nuâc và hi nh.p quc t& 

- Net dc dáo, dtc s&c tht cüa ngh thut quãn sir Vit Nam trong Chin 
djch H ChI Minh, dinh cao là cuc Tng tin cOng và ni dy mUa Xuân näm 
1975, giâi phóng hoàn toàn min Nam, thêng nht d.t nuóc; nhftng bài h9c kinh 
nghim qu báu v tp hçip 1irc luçing, phát huy sue mnh cüa " chI thng nh.t dt 
nithc và khát vQng hôa bmnh, dc 1p dan tc vào sir nghip xây dirng, phát trin và 
bão v vng chc T quc Vit Nam xà hi chü nghia. 

- TOn vinh và tn an các anh hung, 1it s, thuong binh, bnh binh, dng bào, 
chin s dã hy sinh tInh mng, cng hin sue 1irc, trI tu và cüa cãi lam nên Di 
th&ng müa Xuãn näm 1975; thu truong, duang 1i cüa Bang, chInh sách, pháp 1ut 
cUa Nhà nuâc và sir quan tam cüa các cp, các ngãnh, sir giüp di cüa doanh 
nghip, t chüc xã hi d& vâi nguai Co cOng vai nuac. 

- Thành tru cüa dt nuóc, các dja phuong, nht là Thu do Ha Ni và Thãnh 
ph H ChI Minh sau 48 nãm giái phóng min Nam, thong nht dt nuâc; chü 
truong, duang li và nhüng giài pháp chin luçic phát trin (yang Thu dO, ng 
dng b.ng Song Hng, vimg BOng Nam B, nht là thành ph Ha Ni và thành 
phéi H ChI Minh) trong nhftng nàm tip theo. 
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- D.0 tranh, phàn bác thông tin, quan dim sai trái, thu djch, xuyên tc ljch 
sü, chng phá Dàng, Nhà nuâc, chia rè khi di doàn k& dan tc. 

b. Các hogt d5ng kj" nim 
+ Ti Ha Ni: Lãnh c1io Dàng, Nhà nithc, UST ban Trung i.rclng M.t trn To 

quéc Vit Nam, di din lnh do các ban, b, ngành, doàn th Trung ixang và 
thành ph Ha Ni vào Lang ving Chñ tjch H ChI Minh và tu&ng nim các anh 
hung lit s5 ti Dài tiRing nim trên diRmg Bc Scm: Van phông ChInh phil chü tn, 
phi hçmp vâi các Ca quan, don vj lien quan t chüc. 

Các sâ, ban ngành, doàn th, dja phucing, don vi trên dja bàn Ha Ni can cil 
diu kin CIT th ti chilc cong tác tuyên truyn trên báo chI, trang thông tin din til, 
cac phucing tin c dng trrc quan, hi tháo, tça dam; thông qua hi nghj báo cáo 
vien, tuyên truyn viên và sinh hott cüa các tê chile chInh trj - xà hi; các hoat 
dng van hóa - van ngh, th diic - th thao; chil trçng tuyên truyn cho di tuccng 
là thanh niên, hçc sinh, sinh viên va Nhàn dan i vilng sâu, vilng xa trung thm... 

+ Ti Thành ph H ChI Minh: Thành üy, Hi dng nhân dan, Uy ban nhân 
dan, TiJy ban Mt trn T quc Vit Nam Thành ph H CM Minh t ehiirc dãng 
huong và dt vông hoa turng nim các Anh hung 1it s ti Nghia trang liit s 
Thành ph. 

1.4. Kj niem 69 nàm Ngày Chkn t/ung Diin Biên PI,ü (7/5/1954 - 
7/5/2 023) 

a. Ni dung tuyên truyên 
- Du?ng li kháng chin, thrèng li quàn sir diing dn, sang tto cña Bang và 

Chü tjch H CM Minh; khng dnh tinh th.n yêu nuóc, chñ nghia anh hung each 
mng, sue mnh dai  doàn k& toàn dan tc, bàn 11th và trI tu Vit Nam, cM quyt 
chin, quy& thng và sue mnh cüa Quãn di nhãn dan, lc luçmng vu trang nhãn dan 
Vit Nam. 

- Nêu b.t nhu'ng chin thng và chin cong cüa quân và dan ta trong cuc 
kháng chin chng thtrc dan Pháp xâm lugc; khng djnh nghTa to lcn và sâu s.c 
eUa chin th.ng Din Biên Phü d& viii dan tc và thyi dai;  tinh thn doàn kt chin 
du và sr gulp di qu? báu cIa bn be quc t, s1r k& hcmp sue mnh dan te vâi sire 
math thyi thi. 

- NhUng thành tru kinh th - xã hi, quc phông - an ninh... cIa d.t nuOc, 
cIa dng bào các dan tc Tây Bc và cIa tinh Din Biên 69 nam qua; nhttng Nghj 
quy&, chin luçic, chucmng trInh, dir an, djnh huàng phát tnin vIng Tây B.c và tinh 
Din Biên trong thyi gian tâi, nht là ngh quyt v phãt tnin ving Thy Bite. 

- Nhng bài hQe kinh nghim cIa Chin th.ng Din Biên PhI cn tip tiic duçic 
phát huy trong sir nghip xây dirng và bão v T quc Vit Nam xà hi chI nghia. 

- Dâu tnanh, phãn bác thông tin, quan diem sai trái, thu djch, xuyên tac  ljch 
sil, chng phá Bang, Nhà nuóc và chia rë khi di doàn kt dan tc. 
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b. Cáchoitdç$ngknim 
- Tinh Din Biên: Tinh Uy, Hi dng nhãn dan, Uy ban nhân dan, Uy ban 

M.t trn T quc Vit Nam tinh Din Biên dâng huong, dãng hoa tii Tuçmg dài 
Chin th.ng Diên Biên Phü và Dn th lit si chin tnthng Din Biên Phü. 

- Thành ph Ha Ni: Xây drng clim thông tin, cô dng, pa-no, áp-phIch, 
khu hiu, man hInh c dng & các khu trung tam, ca quan, cong si,... Các sä, ban, 
ngânh, dja phuang chi dao  th chüc t& các hoat  dng tuyên truyn, nMt là trên cac 
phixcing tin thông tin dui chñng, mang xã hi... 

1.5. Kfi nim 133 nám Ngày sinh CI,ü ijch HEi Clii Mmli (19/5/1890 - 
19/5/2023) 

a. N5i dung tuyên truyn 
- Than th, cuc dri và sir nghip each mng ye yang cüa Chü tjch H CM 

Minh; ton vinh nhftng cng hMn vi dai  cüa Ngithi di vói sir nghip each mng cüa 
Dáng và dan tOe  Vit Nam, vói phong trào cong san và cOng nhãn quc t. 

- Th hin lông thanh kInh tithng nh, tn an sâu sc cüa than dan Vit Nam 
và tInh cam yêu mn, kInh trçng cüa nhân dan các nuóc trên th giOi d& vOi Chü 
tjch H ChI Mirth vi dai. 

- Khtng djnh s'crc sang tnrng tn cUa tu ttthng H ChI Minh; phân tIch, lam 
rO sir vn dçing và phát trin sang tao  tu tu&ng H CM Minh trong sir nghip di 
mâi, cong nghip hóa, hin dui hóa c1t nu6c và hOi  nhp qu& t. 

- K& qua thrc hin Kt lun s 01-KL/TW cüa BO ChInh tn v tip tçic thrc 
hin Chi thj s 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cUa BO Chmnh tn khóa XII "Ve' dy 
mgnh hQc tçp và lam theo tic twóng, dgo dic, phong cách H ChI Minh" a các cp, 
cac ngành; phát hin, biu duang và nhãn rng nhfrng ttp th, Ca nhân din hInh 
tiên tin, nh11ng mô hInh hay, each lam sang tao.  Tp trung tuyên truyên, khai dy 
khát vQng phát trin dt nuóc phn vinh, hanh  phüc theo tu tuang H ChI Minh. 

- Phán ánh không khI phtn khâi, tin tu&ng cUa can bO,  dang viên va Nhan 
d vào sr lãnh dao  cüa Bang, các phong trào thi dua yêu nithc và các hoat dng 
tuyên truyn, kST nim din ra a các cp, ngành, doàn th tr Trung uang tâi cci si; 
chü trQng tói vImg sâu, yang xa, biên giOi, hãi dâo cüa T quc, vtlng can cü dja 
each mng và nhftng ni có Khu di tjch, Nhà luu nim Chü tjch H ChI Mirth. 

- Du tranh, phãn bác các thông tin, quan dim sai trái, xuyên tac  v than 
th, sr nghip each mng cüa Chü tjch H? ChI Minh và nh'tng giá trj to Rrn cüa tu 
tuang H CM Mirth. 

b. Các hogt d5ng lg' nim 
- L dâng huang, dang hoa: 

+ Tai Ha  NOi:  Lanh  dao  Bang, Nhà nuóc, U' ban Trung uong Mt trn T 
quc Vit Nam, dai  din lãnh dao  các ban, bO,  ngành, doãn th Trung uong và 
thãnh ph Ha NOi  vào Lang ving Chii tjch H ChI Minh và ttthng nim eác anh 
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hung lit s5 ti Dài tu6ng nirn trên dung Bc Son: Van phông ChInh phü chU trI, 
phi hcrp vâi các ccr quan, don vj lien quan to chüc. 

Các só, ban, ngành, doàn th, dja phuong, don vj cüa Ha NOi  c5n cir diu kin 

cii th th chüc t& cong tác thông tin, tuyên truyn bng nhiu birth thüc nhu: hi 
thão, ta dam, hi nghj báo cáo viên, sinh hoat cüa các to chiic chinh tn - xã hi, 
trên báo chI, trang din tCr, thông tin c dng trrc quan, các .n phâm tuyên truyên... 

+ Tai Ngh An: Tinhüy, Hi dng nhân dan, Uy ban nhãn dan, Uy ban M.t 
trn To quôc Vit Nam tinh Ngh An dâng hoa tai  Tuçing dài Chü tjch Ho CM 
Minh i Quâng tnthng H1i ChI Minh, thành ph Vinh; Khu di tIch ljch sfr Kim 
Lien, huyn Nam Dan. 

1.6. Kj nim 78 nàm Ngày Cách ming tháng Tam thành cong (19/8/1945 
- 19/8/2023) và Ngày QuEc khánh n,thc C3ng hoà xd h3i chü nghia Viet Nam 
(2/9/1945 - 2/9/2023) 

a. Nt7i dung tuyên truyén 
- Khng dIjIIh nghia lch sir, rnc son chói 19i cüa Cách mng tháng Tam 

nm 1945 và sr ra diii nuâc Vit Nam Dan chü Cong hoà (nay là ni.róc Cong boa 
xä hi chU nghia Vit Nam); nguyen nhân thng lcii và bài hçc kinh nghim; sii vn 
ding sang tao  nhüng bài hçc cUa Cách mng tháng Tam trong s1r nghip du tranh 
giâi phóng dan tc, thng tht T quc, cüng nhu trong sir nghip di mâi, cong 
nghip hóa, hin dai  hóa dt nuc và hi nh.p qu& t& 

- Nhffiig thâng igi vi dai,  thành tru có nghia ljch si'r cüa d.t nuOc trong tam 
thp kr qua, that là sau hon 35 nàm thirc hin dumg li di mói dt nuác do Dàng 
kh&i xthng và lnh dao;  khng djnh "dlt nithc ta chua bao già có dwctc ccl do', 
tim ltc, vj thl và uy tin quO'c te' nhw ngày nay"; dng thñ nêu bt cong lao, cng 
hin to lan cüa toàn Dáng, toàn dan, toàn quân ta và sir giüp dc qu báu cüa bn be 
quc t trong các giai doin each mng. 

- Tuyên truyn v nhtrng thành tiru trong xây drng Nhà nuóc pháp quyn xà 
hi chü nghia Viêt Nam eüa Nhân dan, do Nhan dan, vi Nhan dan và nhting djnh 
hu&ng, giài pháp xây dirng "Nhà nithc pháp quyln xâ h5i chi ngMa kiln tçio phát 
triln, hem chinh, hành dç5ng", theo quan dim Nghj quy& Dai  hi ln thu XIII cña 
Dàng; t.p trung tuyên truyn miic tiêu, trng tam, nhim vi và các giài pháp v 
tip t%ic xây dirng và hoàn thin Nhà nrn9c pháp quyn xã hi chü nghla Vit Nam 
giai doan mai dirge nêu trong Nghj quy& s 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 cüa Ban 
Chp hành Trung lzclng; tuyên truyn v van boa cong sâ, dao  dirc cong v11, giáo 
diic, khoi d.y tinh than, thirc trách nhim phiing s1,r T qu&, phiic vi Nhãn dan 
cüa can b, cong chüc, viên chüc Nba nuóc. 

- Truyn thong yêu nithc each mng, chI tr 1rc, tir cithng, sue manh dai 
doàn k& toàn dn tc và khát v9ng phát trin dt nithc phn vinh, hanh  phüc cüa 
mOi ngir1i dan Vit Nam & trong nu&c và dng bào ta & rnthc ngoài. 
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- Du tranh, phán bác cáo thông tin, quan dim sai trái, thU djch, xuyên tac 
ljch sü, phU nhn giá trj, nghia cUa Cách mng tháng Tam, vai trô lãnh dto cUa 
Dàng và ChU tjch H ChI Minh; báo v nn tang tu tuâng cUa Dáng, báo v ch d 
xâ hi chU ngbia và lçii Ich quc gia dan tc. 

b. Các hoqt d5ng /g' nim. 
Tii Ha Ni, Lh do Dãng, Nba nithc, UST ban Trung rnmg Mt trn To 

quc Vit Nam, di din 1nh dto các ban, b, ngành, doàn th Trung ixclng và 
thành ph Ha Ni vào Lang ving ChU tjch H ChI Minh và dãng huang, dâng hoa 
tu&ng nim các anh hUng 1it si ti Dài tung nim trên &thng Bc San: Van 
phông ChInh phU chU trI, phi hçrp vói các ca quan, dan vj lien quan t chüc. 

Cáo si, ban ngãnh, doàn th, dja phuang, dan vj trên dja bàn Ha Ni can cü 
diu kin ciii th t chi'rc t& cong tao thông tin, tuyen truyn bng nhiu hInh thcrc 
nhu, hi tháo, t9a dam, hi nghj báo cáo viên, trên báo chI, trang din tCr, cac 
phi.rcing tin thông tin c dng trçic quan, sinh hot cUa cáo t chi'rc chmnh trj - xã 
hi, cáo n phm tuyên truyn... 

2. K nim nãm trôn ngày sinh các dông chI Iãnh dio chü cht cüa 
Bang, Nhà nir&c; länh dio tin bi tiêu biu cüa Bang và cách ming Vit Nam 

2.1. Kj niçm 110 nám Ngày sin/i ding c/il Hujnh Tn Phát (15/02/1913 — 
15/02/2023) 

(Ban Tuyên giáo Thành iy dä ban hành Hwthig dn s 79-HD/BTGTU ngày 
06/12/2022 và d cwcing tuyén truyn ye' st kin). 

2.2. Kj nim 120 nám Ngày sin/i tiling c/il Lu'ung K/ian/i Thin 
(13/10/1903 - 13/10/2 023), lan/i dio tie',, blJi tiêu biêu cüa Dáng và cách mzng 
Vi1 Nam 

a. N5i dung tuyên truye'n 
- Cuc d?ji và qua trInh hot dng cách mng cUa dng chI Luang Khánh 

Thin di vói s11 nghip each mng cUa Dáng; dc bit là nhftng dóng gop quan 
trQng trong phong trào cách mng ti Bc Ks', vói giai cp cong nhân và phong 
trào cong nhãn Vit Nam. 

- Tm gixang sang v chI each mng kiên crnmg, bt khut dã hin dàng 
trçn d?ñ cho s1r nghip cách m1ng cUa Dãng và dan tc, tuyt di trung thành, sn 
sang xá than cho l tu&ng cao dp cUa Dáng và hnh phUc cUa Nhân dan. 

- Cáo hot dng tuyên truyn kr nim din ra a ban, b, ngành, doàn th 
Trung uang và dla  phuong, dtc bit nhüng ncli dng chI cong tao và hot dng 
each mng. 

b. Các lioçzt d5ng tuyén truyên kj" nim trQng tám. 
- T chüc L dâng huccng, dâng hoa: Tinh Ha Nam chU trI, phi hçip vâi các 

Ca quan, don vj lien quan thirc hin. 
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- Thành ph Ha Ni: Chi dto dty mnh tuyên truyn trên các phucmg tin 
thông tin di ch'Cmg, trang thông tin din tCr, các .n phrn tuyên truyn (sách, tài 
1iu...), thông qua sinh hoat chi b, các t chüc chInh trj - xà hOi...  theo chi do, 
hithng dn cüa Ban Tuyên giáo Trung iwng. 

2.3. KJi nim 110 nàm Ngày sinh dng chi' Chu Huy Man (17/3/1913 - 
17/3/2023), lânh dzo tin bi lieu bièu cüa Dáng và cách mzng Vit Nam 

a. Ni dung tuyên truyên truyn 
- Cuôc dYi, sr nghip, qua trInh hot dng cách mng và cong lao, dóng gop 

to lan cüa dng chf Chu Huy Man vói sr nghip cách m.ng cüa Dãng, Nhân dan 
và Quân dôi ta. 

- T.m gucing sang ng&i v tinh th.n yêu nuac, l ti.thng cong san, dao  düc 
cách mng cüa dng chI Chu Huy Man - mt nhà chInh tn, quãn sr song toàn, mt 
vi tuang xu.t s.c, su& diii trung thành, tn tiiy vâi Dãng, vói nithc, vai dan; cn, 
kim, hem, chinh, chi công, vô tu; luôn có tinh th.n tin công, lac  quan cách mng, 
chii dng, quyt doán và sang tao;  ht lông thirang yêu dng bào; có tinh th.n qu& 
th trong sang, thñy chung. 

- Các hoat dng tuyên truyn k nim din ra 6 ban, b, ngãnh, doãn th 
Trung uang và dja phucmg. 

b. Các hogt d(5ng tuyên truyn kj) nim trQng tam: 
- T chirc L dâng huong, dâng boa: Tinh Ngh An chñ tn, phi hcip vâi B 

Quc phông và các co quan, don vj lien quan thiic hin. 
- T chirc Hi thâo khoa h9c cp bO,  ngành: B Qu& phông chü trI, ph& 

hqp vói Ban Tuyên giáo Trung ucmg, Hçc vin ChInh trj quc gia H ChI Minh và 
tinh Ngh An thirc hin. 

- Xây d1rng phim tài 1iu: Ban Tuyên giáo Trung uang chü trI, phi hçip vói 
B Van boa, Th thao và Du 1ch chi dao  Hang phim Tài lieu và Khoa h9c Trung 
rnmg thiic hin. 

- Xut ban sách (giy và din ti:r): Ban Tuyên giáo Trung uong chU trI, ph& 
hçip vâi Tng ciic ChInh trj quân di nhân dan Vit Nam chi dao  Nha xu.t bàn 
Quân dôi nhân dan thuc hiên. 

- Ton tao,  trüng tu khu km nim, nhà hru nim (nu có): Tinh Ngh An chü 
trI, phi hçip vai Ban Tuyên giáo Trung i.rang khào sat, xây di;rng D an trInh Ban BI 
thu cho kin (theo Hwó'ng dan s 07-HD/BTGTW ngày 24/5/2021 cza Ban Tuyên 
giáo Trung wcmg v xáy dyng, tring tu, ton tgo khu iwu nim, nhà hru nim các dng 
chI lãnh dgo chü ch6t cia Dãng, Nhà nuác và lãnh dao tin bdi tiêu biu). 

- Thành phi Ha Ni: Chi dao  c1y  manh  tuyên truyn trên các phuong tin 
thông tin dai  cháng, trang thông tin din tir, các n phm tuyên truyn (sách, tài 
lieu...), thông qua sinh hoat  chi b, các t chüc chInh trj - xã hi... theo chi dao, 
huàng dn cüa Ban Tuyên giáo Trung uong. 
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3. K nim nãm trôn sçr kin Ijch sfr quan trçng 
3.1. Kj ni?m 50 nám Ngày kj Hip djnh Paris v chm dat chiEn tranh, 

41p 4ii hba blnh ô Viêt Nam (2 7/01/1973 - 2 7/01/2023) 
(Ban Tuyên giáo Thành iy dâ ban hành Hwáng dan sd 74-HD/BTGTU ngày 

16/11/2022 và d cuvng tuyên truyn v st kin). 
3.2. Kj nim 60 nám ChiEn thing Ap Btc (02/01/1963 - 02/01/2023) 
(Ban Tuyên giáo Thành iy  dâ ban hành Hithng dn s6 76-HD/BTGTU ngày 

17/11/2022 và d citong tuyên truyn v sy kin). 
4. K nim nãm trôn ngày giãi phóng, ngày thành 1p tinh, thành phi 

triyc thuc Trung lro'ng, ngãy truyn thng cüa các ban, b, ngành, doàn th 
Trung ong; ti chtrc quc t, do'n vj vu trang nhân dan: Thic hin theo Chi thi 
s 45-CT/TW cüa B ChInh trj, Nghj djnh s 145/2013/ND-CP và Nghj djnh s 
111/2018/ND-CP cüa ChInh phü; Ban Tuyên giáo Trung uang chi dto, hrncng dn 
các hoat  dng tuyên truyn k) nim trên toàn quc theo d nghj cüa các tinh, thânh 
phô, các ban, b, ngãnh Trung umg. 

• •A 5. Ky rnçm cac ngay le quoc te 
5.1. Kj nim 153 nám Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/18 70 - 22/4/2023) 
a. N5i dung tuyên truyê'n 
- Cuc &ii, sr nghip và nhüng cng hin vT dai  cüa V.I.Lênin - Lânh ti 

cuc Cách mng xã hi chiX nghia tháng Mizôi Nga di vâi phong trào cong  san và 
cong nhân quc t. 

- Khng djnh giá trj bn v1tng và sirc sng tmng tn cüa chü nghia Mac- 
Lenin trong thñ dai  ngày nay và s1r vn dimg sang to chü nghia Mác-Lênin vào 
sir nghip cách ming Vit Nam trong giai dotn mói; dAu tranh, phãn bác các thông 
tin, quan dim sai trái, xuyên tic, phü nhn giá trj l 1un và thixc tin cüa chü 
nghia Mác-Lênin, tir tuóng H ChI Minh. 

- Tuyên truyn v các hoat  dng k nim din ra i các cp, các ngành. 
b. Các hogt d5ng tuyên truyn k)" nim 
- Thành üy, Hi dng nhan dan, Uy ban nhân dan và Uy ban Mt trn T 

quc Vit Nam thãnh ph Ha Ni dang hoa tai  Tuqng dài V.I.Lênin a ththng Din 
Biên Phü, thành ph Ha Ni. 

- T chüc tuyên tmyn trên các phiicmg tin thông tin dti cháng, trang thông 
tin din ti:r cüa các ban, b, ngành, doãn th Trung iwng và dja phucing. 

- Các hçc vin, trurng dai  hoc, tnrang chInh trj tinh, thành ph tuy diu kin 
t chüc tça dam, hi tháo khoa hçc. 

5.2. Kj nim 205 nàm Ngày sink C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2 023) 
a. Nç3i dung tuyên truyn 
- Cuc d?ii, sir nghip, cong lao, dóng gop vi di cña C.Mác d& vOi slr nghip 

giâi phóng dan tc, giái phóng giai cp, giái phóng xä hi và giài phóng con nguñ. 
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- Kh.ng djnh nhüng giá trj khoa h9c và cách mng trong Di san tu tu&ng cUa 
C.Mác, dc bit là chü nghia duy 4t bin ch'(rng, chü nghia duy 4t ljch si và hçc 
thuyt giá trj thong dii. 

- Kh.ng djnh tInh dung d.n và sue sang mãnh lit cña chü nghra Mac trong 
thii dai  ngày nay; sir 4n dung và phát trin sang tao  cüa chü nghTa Mac a cáo 
nuóc xã hi chü nghia hin nay, nhan minh nhctng thành tVu  dem  lai  và bài hQc 
kinh nghim;; d.0 tranh phán bác nhUng thông tin, quan diem sai trái, xuyên tao 
phU nhn giá trj cUa chü nghTa Mác-Lênin và tii tiRing Ho Chi Minh. 

b. Các hoçtt d5ng tuyên truyn kj" nin2 
- T chi'rc Hi thào khoa hçc c.p b nganh: Hçc vin Chinh trj qu& gia Ho 

ChI Minh ehü tn, phi hçip vai cáo ccr quan lien quan th%rc hin. 
- T chLc tuyên truyn trên cáo phucmg tin thông tin dai  ching, trang thông 

tin din tir cüa các ban, bO,  ngành, doàn th Trung uang và dja phixang. 
- Cáo hçc vin, tnuông dii h9c, tnthng chInh trj tinh, thãnh phé, tüy diu kin 

t chirc hi thào khoa hçc, t9a dam và cáo hInh thirc sinh boat  chInh frj phü hçip. 
5.3. Kj nim 203 nárn Ngày sin!: Ph.Ang-ghen (28/11/1820 - 2 8/11/2023) 
a. Ni dung tuyên truyê'n 
- Cuôc dii, sr nghip và cong lao, dóng gop to lm cüa Ph.Ang-ghen d6i vâi 

sr phát trin eüa chü nghTa xã hi khoa h9c và giai cap cong nhân. 
- Sr 4n dyng sang tao  chü nghTa Mác-Lênin vào sir nghip each mng và 

cong cuc di mâi a Vit Nain. 
b. Các hoçt d5ng tuyên 1ruyn k' nim 
- T chüc tuyên truyn trên các phuang tin thông tin dai  chüng, trang thông 

tin diên tr cUa các ban, b, ngành, doàn th Trung rnng và dja phucing. 
- Cáo h9c vin, cáo tnu&ng dai  hçc, trtxmg chInh tn tinh, thành ph tày diu 

kin tè, chüc tça dam, hi thào kboa h9c. 
6. K nim các siy kin ljch sfr quan trçng và các ngày k nim khác: 

Ban Tuyên giáo Trung uang có hiiân.g dn tuyên truyn kSr nim tbeo d nghj cüa 
cáo ban, b, ngãnh, doàn th, da phiwng và các ca quan, dn vj. 

III. TO C1113'C TH1J'C HIN 
1. Ban Tuyên giáo Thành üy: Xây d%rng hiRing dan, chi dao  cong tao tuyên 

truyn, k' nim các ngày 1 Rin vã sir kin ljch sir quan tr9ng trong näm 2023 vth 
cáo ni dung nhu: Tuyên truyn trong h thng tuyên giáo và trên cáo báo, dài, ban 
tin, boat dông cüa h thông báo cáo viên, tuyên truyên viên cáo cap; d5ng tâi trên 
b tin "Thông tin nOi be" và Trang tin din tir Dang b Thành ph; t chuc n.m 
b.t tInh hInh tu tiRing tnong can bO,  dãng viên và Nhãn dan,... 

2. Ban Tuyên giáo qun u, huyn u, thj u, Bang üy khi, trirc thuc: 
Tham mini giup cp üy, chInh quyn xây drng k hoach chi dao  và t chuc k 
nim cáo ngày l lan, sr kin ljch sü quan trng tnong nãm 2023 btng hInh thuc 
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phü hqp, thit thirc gn vâi vic thirc hin thing lçii nghj quyt dti hi Dàng b dja 
phuang, dcrn vj mInh và thim vi chInh trj trong nàm 2023. 

Xây dirng và trin khai huóng dn tuyên truyn tâi can b, dãng viên, doãn 
viên, hi viên, cong nhân viên, ngithi lao dng và Nhãn dan vói nhiu hinh thi'rc 
nhu: Tuyén truyn trên các phucing tin thông tin di chüng, c dng trirc quan, 
thông qua các hi nghj báo cáo viên, tuyên truyn viên, các sinh hoit thing kS' 
cüa các t chüc chInh trj - xã hti,... Tp trung tuyên truyn các phong trào thi dua 
yêu nithc, hoàn thành thing lcii nhim vi chInh tn, các chi tiêu phát trin kinh t - 
xã hi cüa dja phuong, don vj; thrc hin t& chInh sách vâi gia dInh, ngithi Co cOng 
vOi cách mng; chäm lo diii sng 4t ch.t, tinh thn cho các gia dInh có hoãn cãnh 
kho khthi, dng bào thi&i sé, vüng sau, vCing xa trung tam,... 

Biên son tài 1iu tuyên truyn, giáo diic truyn thng v các sir kin ljch sü 
tr9ng di, các ngày 1 l&n c1ia Thu do, Mt nuóc trong näm 2023 và các ngày l, k 
nim cüa dja phll(mg, don vj; tuyên truyn vic thrc hin Nghj quyk Dti hi Dãng 
b thành ph Ha Ni 1.n thir XVII, Nghj quyt Di hi 1n thu XIII cüa Dáng, các 
chi thj, nghj quy& càa Trung uang; phi hcp biên son tài lieu ph bin, giài thiu 
nhtng din hInh nhân té mói trong phong trào thi dua yêu rnthc thirc hin nhim 
vi phát trin kinh t - xã hi, bão dam an ninh - quc phOng, trt tr an toãn xâ hi 
trén dia bàn. 

3. Mt trn T quc Va CáC t chirc chInh trj - xã hi Thành ph& CM 
dto, hithng dn t chuc các hot dng tuyên truyn kr nim các s1r kin ljch sü 
trçng di, các ngày 1 1cn trong näm 2023 gn vâi phát dng các phong trào thi dua 
lap thãnh tIch "Mut'ng dát nwàc ddi mó'i, Mfmg Dáng - Mi'mg Xuán"; chm lo diii 
sang 4t chat, tinh thn, 4n dng can b, doãn viên, hi viên vuçit len kho khn, 
thách thüc, quyt tam lao dng, san xu,t, kinh doanh, thirc hin t& các nhim vu 
cüa co quan, don vj; My manh  các  hoat  dng nhân dao,  tü thin, "Din 0n dáp 
nghIa", "Ung nithc nhá ngun", hành hucmg v ngun, giao urn, gp mat, nói 
chuyn truyn thng; n.m chic tInh hinh tu tithng, tam trng cUa Nhân dan... 

Doàn TNCS Hi C/il Mm/i Than/i phE: CM dao,  huàng dn các cp b 
Doàn t chüc cho doàn viên, thanh niên Co the dçt sinh hott nhân k' nim các 
ngày l quan trçng cüa Thu dO và Mt nuc gn vth các hot dng cüa Doàn, Hi, 
Dci; t chuc giao hiu vci nhân chtirng ljch sir, hot dng "vi ngun", sinh hoat 
trnyn thng tai  nhüng dja danh ljch sü, each mtng, tIch c1çlc tham gia các hot 
dng "Uông nwác nhâ nguón" và cong tác xä hôi,... 

4. S& Van hoá Va Th thao: Chi do, hung Mn phOng van hoá - thông tin, 
trung tam van hoá các qu.n, huyn, thi xã, các don vj, chuc näng t chirc hoat dng 
van hoá, van ngh, th thao, du ljch, trin lam, chiu phim,... phic vi Nhân dan 
trong dip  tt, k' nim các s1r kin ljch sü tr9ng dai  và các ngày l lan; t chüc các 
hoat dng thông tin, c dng huOng V co S&, nhât là i nhtng noi khó khan, ving 
xa trung tam và yang an tc It ngithi,... 
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5. Si Thông tin và Truyn thông: Chi do báo, dài, bàn tin Thành ph, 
trang thông tin din tü các cd quan, don vi dua tin, tuyên truyên kjp thii, dung 
dnh huàng v kS'  nim các s1r kin ljch si:r tr9ng dii và các ngày 1 lan; chi dio h 
thong thông tin c sâ tuyên truyn v k nim các sir kin ljch s'tr trçng dai  và các 
ngày l ion trong nm 2023, có bin pháp ngàn chin nhftng thông tin tiêu c1rc, xir 
1 nghiêm nhCng tnthng hçp sai phm trong thông tin không dImg ton chi, miic 
dIch, không di'ing n(i dung, djnh huOng. 

6. S& Ngoi v11: Phi hcrp vOi các ctcin vj lien quan huOng dan, to diêu kin 
d phóng viên ni.rOc ngoài dim tin v k5r nim các sir kin ljch sü tr9ng di, các 
ngày l iOn din ra trên dja bàn Thu do; biên son, phát hành tài lieu 

tuyên truyn 
trong cong  dng nguOi Vit Nam 0 nuOc ngoài, bn be quc t v các hoat dng 
"Mftng Dáng - Mfrng Xuân" và k nim các s1r kin ljch si'r trQng dai,  các ngày 1 
iOn cña Thu dO và dt nuOc trong 11am 2023 gn vOi tuyên truyn duOng li, cliii 
trucrng ciia Dãng, chInh sách, pháp 1ut ciia Nhà nuOc v cong tác d& ngoi, hott 
dng ngoi giao, cong tác bão v chU quyn bin, dâo, biên giOi ciia Vit Nam. 

7. Hi Lien hip Van h9c - Ngh thut Ha Ni: Dy manh  sang tác vn 
hçc, ngh thut ca ngqi Dãng quang vinh, Bác H kInh yêu, dan tc Vit Nam anh 
hung, hmnh ành và con ngu0i Ha Ni, nhftng din hInh tiên tin trong cong cuc di 
mOi dt nixoc và Thu dO; vn dng các t chüc, cá nhân, nht là giOi vn ngh s, 
trI thiic d.y mnh sang tác và quàng bá, biu din các tác phm van hçc, ngh thut 
chào mmg kS'  nim các sr kin ijch sii tr9ng dai,  các ngày i iOn trong näm 2023. 

AS r S S A. r A S 5 5 8. Hoi Nha bao thanh pho Ha Nçu: Clii dao  cac ciii hi nha bao tang cuang 
hoat dng thông tin, tuyên truyn vOi nhiu hInh thuc sang tao,  sinh dng, hp dn 
v0i nOi  dung kSr nim các s11 kin ljch sO trçng dai,  các ngày i iOn trong nm 
2023; thng cuOng di mOi ni dung, hInh thüc thông tin, tuyên truyn, nãng cao 
trách nhiêm chinh trj, trInh d chuyên mon ciia di ngii phóng viên, biên tp viên. 

9. Các báo, dài, ban tin Ha Ni: Barn sat chi dao,  djnh hithng cUa ban Tuyên 
giáo Thành iiy chii dng xây dimg k hoach, t chüc chuong trmnh phát song, mO 
chuyên trang, chuyên m1ic, xut bàn .n phm chuyên d,...; tuyên truyn các hoat 
dng giáo d%lc truyn thng, ijch sO, các chuong trInh din dan mOi d tuyên truyên, 
giáo diic i tuOng, nim tin và hành dng each mng cho các tng Rip Nhàn dan, 
nht là th h tré; dua tin kjp th0i hoat dng k nim ciia Trung ucing, Thành ph, 
các dja phucing, don vj trén c1a bàn và các tinh, thành bun; khOng khai thác thông 
tin vô ijch sO con có kiên khác nhau,... 

Dài PJzóE Ehanh viE Truyn hInh Ha N3i: Tuyên truyên các hot dng iOn 
ciia các dan vj, dja phucing thuc Thãnh ph và các dja phucing trong cá nithc; xây 
drng k hoach, chuang trInh truyn hInh, th chOc chiu phim tài iiu nhân dip t 
chOc các ngày l iOn và các boat  dng k nim mt s siI kin ljch sO quan tr9ng 
trong näm 2023 din ra o Thu do. 



K/T TRIXONG BAN 
4JONG BAN 

U A P 

TUYEN (;IA 

— .J 
iihTk Lan Duyên 

(d 
- báo 
cáo) 

(d 
phôi 
hçtp 
và 
thztc 

Men) 

15 

IV. MQT sO KHAU lIEU TUYEN TRUYEN 

1. Mrng dt nithc di mói, m1rng Bang quang vinh, mfrng xuãn Qu Mao! 

2. Nhit 1it chào mfrng 93 näm Ngày thành 1p Dáng Cong san Vit Nam 
(03/02/1930 - 03/02/2023)! 

3. Nhit 1it chào mrng 48 nàm Ngày Giái phóng min Nam, thng nht dt 
nixOc (30/4/1975 - 30/4/2023)! 

4. Nhit 1it chào mi'rng 69 nm Ngày Chiên thng Din Bién Phü (7/5/1954 

- 7/5/2023)! 
5. Nhit 1it chào müng 133 näm Ngày sinh Chü tjch H ChI Minh vT dti 

(19/5/1890 - 19/5/2023)! 
6. Nhit 1it chào mirng 78 näm Cách mng tháng Tam thânh cong 

(19/8/1945 - 19/8/2023) và Qu& khánh nuóc Cong hoà xã hi chü nghTa Vit Nam 
(02/9/1945 - 02/9/2023)! 

7. Tinh thn cách mng tháng Tam và Quc khánh 2-9 bt diet! 
8. Bang b và Nhãn dan Thu do ra sue thi dua, quyt tam thc hin thing 1i 

nhim vi phát trin kinh t - xã hi, dam báo an ninh - quéc phông nm 2023! 
9. Bang b và Nhân dan ThU do ra sirc thi dua, dy m?nh  h9c t.p và lam 

theo tu tuâng, dto dirc, phong each H ChI Minh! 
10. Bang b và Nhãn dan Ha Ni quyt tam the hin th&ng lqi Nghj quyk 

Dai hi XIII cUa Bang và Nghj quy& Bi hi XVII Bang b Thành phé! 
11. Phát huy truyn thng van hin Thàng Long - Ha Ni, ThU do anh hung, 

Thành ph vi hôa bmnh, Thành ph sang tto, quy& tam xây dirng ThU do vn hin, 
van minh, hin di! 

12. Tt câ vi miic tiêu dan giàu, nuOe manh,  dan chU, cOng b.ng, van minh! 
13. Bang Cong san Vit Nam quang vinh muon nam! 
14. Nuâc Cong bOa xà hi chU nghia Vit Nam muon nàm! 
15. ChU tjch H CM Minh vi dai  sng mai trong sir nghip cUa chUng ta! 

Niinhãn: 
- Ban Tuyên giáo TW, 
- Th.tnrc TU, HDND-UBND-UBMTTQ TP, 
- D/c Tnthng Ban TGTU, 
- Van phông: HBND, UBND TP, 
- Thuông trirc, BTG các qun, huyn, thj iXy, 
Dàng üy khôi, trc thuOc, 
- M11TQ vâ các to chiXc CT-XH TP, 
- Các th, ban, ngành TP, 
- LH các HOi  K.RKT; Hôi LHVHNT HN, 
- Hi Nhà báo, cáo Mo, dài, ban tin TP, 
- LDB và các phông CM, 
- Luu VP, iT. 
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