
THANH Uy HA NØI BANG CONG SAN VIET NAM  
BAN TUYEN GIAO 

s6 3 -HD/BTGTU
Ha N5i, ngayO tháng 12 nám 2021 

H1T(NG DAN 
A A 9 •A , Tuyen truyen ky 111cm cac ngay le lo'n 

và s kiin ljch sfr quan tr9ng trong Ham 2022 

Thirc hin Huàng dn s 30 - HDIBTGTW ngày22/1 1/202 1 cüa Ban Tuyên 
giáo Trung lsclng ye "Tuyên truyên, kj' nim các ngày lê 16n và sy kin ljch th quan 
trQng trong nám 2022"; Ban Tuyên giáo Thành üy ban hành hithng dan cong tác 
tuyên truyên trên dja bàn Thành phô nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 
1. Tuyên truyn sâu rng v truyn thng ljch si:r, van hóa và each mng cüa 

dan tc, cüa Thäng Long - Ha Ni ngàn näm van hiên - anh hung, Thành phô vi 
boa bInh, Thành phô sang tto, qua do bôi duong lông yêu nuâc, chü nghia anh 
hUng, chI tir 1rc, tir cithng và tinh than d.i doàn kêt toàn dan tc; gop phân cüng 
cô, bôi däp niêm tin cüa Nhân dan Thu do vào sr nghip dôi mói dat nuóc và hi 
nhp quôc tê dithi sr lãnh do cüa Dàng Cong san Vit Nam. 

2. Thông qua các hot dng tuyên truyn, kS  nim gop phtn to sir thông 
nhât cao,  trong Dâng b, sir dông thun xã hi dê triên khai thirc hin có hiu qua 
dumg lôi, chü truong cüa Dãng, chInh sách, pháp lu.t cüa Nba nithc và phucmg 
hithng, nhim vi,i cüa Thành phô näm 2022; cô vu, dng viên các cap, các ngành, 
doanh nghip, can b, dàng vien, các tang 1p Nhân dan và lirc krng vu trang Thu 
do vuqt qua khó khän, thách thirc, chung süc, dông lông, quyêt tam phông, chông 
hiu qua djch bnh COVID-19, khôi phiic và duy tn phát triên kinh té - xà hi, 
dam bâo an ninh - quôc phông, th'çrc hin thang lçii nghj quyêt di hOi  Dâng các cap 
nhim k' 2020 - 2025, Nghj quyêt Dai  hi Dâng b thành phô Ha Ni lan thu 
XVII và Nghi, quyêt Di.i hi dai  biêu toàn quôc lan thu XTII cüa Bang. 

3. Các hott dng tuyên truyn, k nim cn t chüc bang nhiu hInh thiirc 
phü hqp, có tr9ng tam, trng diem, thiêt thic, hiu qua, tiêtkim, bào dam dung 
các quy djnh hin hành; lông ghép vói vic tuyên truyên triên khai thirc hin các 
nhim vii phát tniên kinh tê - xâ hi, các sir kin chInh trj cüa dat ntróc, cüa Thành 
phô, dja phucing, dan vj Va CáC chi thj, nghj quyêt cüa Bang, chInh sách, pháp lutt 
cüa Nhà nrnic và Thành phO; to khOng khI phân khii, cô vu các phong trào thi 
dua yeu rnthc trong can b, dàng viên, Nhân dan và các 1irc luqng vu trang Thu do. 

II. CAC HOAT BONG KY NIM 
1. K nim các ngày 1 ion ella dt nir&c: KhOng th chuc L k nim cap 

quc gia nhung th chuc bang các hinh thüc khác phU hqp vOi tlnh hInh và diêu 
kiin cii the cüa dja phuung, dan vj. 

1.1. Kj nim 92 nàm Ngày thành lip  Dáng C3ng san Vit Nam (3/2/1930 - 
3/2/2022) và don Tel nguyen dan Nhâm Dan 
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a. Ni dung tuyên truyn 
- Truyn tMng ljch s1r ye yang cüa Dãng Cong san Vit Nam; nhttng m& 

son chói 19i cüa Dáng qua 92 nàm thành l.p, xây dimg và tnthng thành; nhüng 
thang igi vi dai  và thành tiru to iOn cüa dt nuOc dithi sr lãnh d.o cüa Dãng; khng 
djnh bàn linh, trI tue, uy tin và näng 1%rc lAnh dto, nàng lirc cm quyn và süc chin 
dâu cüa Dãng. 

- Chü nghia x hi và con thrOng di len chü nghia xâ hi 0 Vit Nam; khng 
djnh chU nghia xã hi là miic tiêu, 1 tu&ng cüa Dâng Cong  san và Nhan dan Vit 
Nam; di len chü nghia xã hi là yêu câu khách quan, là con thrOng tt yu cüa each 
m.ng Vit Nam; tp trung nêu b.t nhftng thành tru to iOn, có nghia ljch sir trên 
con thrOng di len thu nghia xä hi cüa Vit Nam, nhât là trong 35 nàm thirc hin 
cong cuc dôi mOi dat nix0c. 

- Kt qua cong tác xây dçrng, chinh dn Dàng thOi gian qua, dtc bit trong 
triên khai thirc hin Nghj quyêt Trung 1.rang 4 khóa XII; Kêt 1u.n so 21-KL/TW, 
ngày 25/10/202 1 cUa Ban Chap hành Trung uong Dàng khóa XIII ye day mnh xay 
dirng, chinh don Dàng và h thông chInh trj vOi trçng tam là hen quyêt ngãn chin, 
dy lüi, xir l nghiêm can b, dâng viên suy thoái ye tu tuOng chInh tn, do dIrc, lôi 
sng, biu hin "tir din bin", "t%r chuyên hoá" trong ni b; Quy djnh sO 37-
QD/TW, ngày 25/10/2021 ye nhung diêu dáng viên không duqc lam. 

- K& qua thrc hin nhim vi phát trin kinh t - xã hi, quc phông - an 
ninh, dôi ngoi; các giài pháp bào dam an sinh xã hi, ho trçr doanh nghip phtc 
hi san xut kinh doanh; cáe phong trào thi dua yêu nuOc; anh hung chiên s' thi 
dua, các t.p th, ca nhân diên hInh tiên tiên, dc bit là nhUng tam guang sang, 
nhftng nghia cü cao dçp cüa dông bào, dông chI, chiên s, di ngü y, bác s tuyên 
dâu trong cOng tác phông, chOng dai  dch COVID- 19. 

- Nhüng giá trj van hoá truyn thng, phong tiic, tQLp quán t& dçp cüa dan 
tc mi khi Tt dn Xuân v; thirc chap hành pháp 1ut ye an toàn giao thông, 
thirc hành tit kim, chng tham nhüng, lang phi, tieu crc, phê phán nhftng hành vi 
trái yOi van hóa, dao  due, thuân phong m tiic nguOi Vit Nam và các biêu hin 
thuong mti hóa trong hott dng 1 hi din ra truOc, trong và sau Têt nguyen dan. 

- Các hott dng chào mmg 92 näm Ngày thành l.p Dáng, mmg xuân Nhâm 
Dan; các hott dng "dan on dáp nghia", dng viên can b, chiên sT, nguOi lao 
dng dang lam nhim v11 trong dip  Tét, nhftng nguOi có hoàn cânh khó khän, nhât 
là nhftng nguOi bj ãnh huOng nng nê cüa d.i djch COVID-19, dông bào 0 vüng 
sâu, vüng xa, biên giOi, hài dào cUa TO quOc. 

- Du tranh, phàn bác thông tin, quan dim sai trái, thu djeh, xuyen tac, 
ehOng phá Dãng, Nhà nuOc và khOi dai  doàn kêt toàn dan tc. 

b. Cic hort d5ng /g' nim 
- Trung u'o'ng: 
+ Lath do Dàng, Nhà nuOc, Uy ban Trung uong Mt tr.n T quc Vit 

Nam, dai  din lath do các ban, bO,  ngành, doàn the Tnung uong, thành ph Ha 
Ni vào Lang viêng Chü tjch HO ChI Minh và tuOng nim các anh hung lit si tai 
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Dài tithng nim các anh hung 1it s5 trên thr?ng B.c San, thành pM Ha Ni: Van 
phông ChInh phü chü trI, phôi hqp vci các ca quan, &m vi,  lien quan to chüc. 

- Thành phui Ha N3i: Các sâ, ban, ngành, doàn th, di,a phucmg, dan vi, can 
cir diêu kin Cu the và các quy djnh ye phông, chông djch COVID-19 to chirc các 
boat dng kS'  nim, nhu: 

+ T chirc hi thâo, ta dam khoa h9c vi quy mô phü hqp, khng djnh vai 
trô, cong lao, cong hiên to ló'n cüa các cap, các ngành, doàn the dôi vi si nghip 
cách mng Vit Nam dui sir lãnh dao  cüa Dâng Cong san Vit Nam, cüa Dàng b 
Ha Ni trong 92 nàm qua; dông thi dê xuât, kiên nghj giái pháp gop phân xây 
dimg Dàng b, xay drng h thông chInh trj trong sch, vftng manh,  dáp rng yêu 
câu xây drng, phát triên và bâo v To quOc. 

+ T chüc phát dng các phong hào thi dua yêu nithc; hra chçn, dào tao,  Mi 
duthig quân chiing uu tü, giói thiu cho to chüc Dàng xem xét kêt nap vào dip  3/2. 

+ T ehüc các hoat  dng van boa, van ngh, th diic, th thao. 
+ D.y manh  Cong tác thông tin, tuyên truyn trên báo, tp chI, trang thông 

tin din tir, mng xã hi, các phucmg tin cô dng tr1rc quail, hi nghj báo cáo viên, 
tuyên truyên viên; thông qua các an phâm tuyên truyên,... 

1.2. Gig T Hang Vu'o'ng (màng 10 tháng 3 am ljcli,) 
a. Ni dung tuyên truyê'n 
- Truyn tMng d\rng nuác và gift nuâc cüa dan tc Vit Nam; giáo dic các 

the h nguôi Viêt Nam, nhât là the h tré hung ye ci nguOn cüa dan tc, tn an 
các Vua Hung dã có cong dtrng nuOc và các bc tiên nhân có cong lao to ln trong 
cong cuc dâu tranh chông gi.c ngoi xâm, xây dirng và báo v To quOc. 

- Các giá trj truyn tMng, ljch sft, van hóa cUa dt nuOc, con ngui Vit Nam 
dugc vun däp, hInh thành tü thôi dai  Hung Vuang den thai dai  Ho ChI Minh; nêu 
bt nhffiig kêt qua trong vic kê thua, phát buy truyên thông van hóa dan tc, xây 
dimg, phát triên van hóa, con ngi.thi Vit Nam qua 35 näm thirc hin cOng cuc dôi 
mâi dat nuâc, gàn vói tuyen truyên nhüng ni dung cot löi trong Nghi, quyêt f)ai  hi 
XIII cüa Dâng ye xây dirng, phát triên van boa yà con ngithi Vit Nam. 

- Vai trO cüa sue manh dai doàn kt toàn dan tc trong sir nghip xây dirng 
va bào v To quOc; khang djnh các dan tc trong cong dông Vit Nam bInh dang, 
doàn kêt, tOn trpng, giüp di lan nhau vixqt qua khó khàn, tháeh thüc, chiên thäng 
dai djch COVID-19, xây drng, phát triên kinh tê - xä hi, bào dam an sinh xã hi, 
báo v süc khOe và dôi sOng Nhân dan. 

b. Cáchogtd5ngkj)nim 
- Tçii P/ia TI,9: Tinh üy, Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan và Uy ban 

Mt tr.n TO quOc Vit Nam tinh Phü Th9 to ehüc lê dâng huang, Chü tjch Uy ban 
nhân dan tinh Phü Thç là Chu lê dâng huang. 

- Thank ph Ha Ni: Doàn lath dao  thành pM Ha Ni t chüc dâng huong 
tai Khu di tIch li,ch si Dn Hung, tinh Phü Tb9; t chüe dâng huong tithng nim tai 
di tIch, den thô Vua Hung trên dja bàn Thu do; to chüc các hoat dng tuyên truyen 
trên các phuang tin thông tin dai  ehüng, mng xâ hi, di ngft báo cáo viên, tuyên 
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truyn viên các c.p, thông qua các dç't sinh hot chInh tr, các ho.t dng van boa - 
van ngh, the dc - the thao t.i các dja phtrang, dan vj... 

1.3. Kj nim 47 nám Ngày giãi phóng min Nam, tlüJng nhit d1I n,thc 
(3 0/4/1975 - 30/4/2 022) 

a. Ni dung tuyên truyên 
- Giá trj và nghia ljch sir, tm vóc thñ dai  cüa cuc kháng chin chng M5 

ciru nhxóc; khang djnh sr lãnh dto dung dan, sang suôt cüa Bang và Chü tjch H 
ChI Minh là nhân to quyêt djnh lam non thàng lçii vi dti cüa dan tc, giãi phóng 
mien Nam, thông nhât dat nrnyc. 

- NOu bat süc mnh dai  doàn kt toàn dan tc, tinh th.n anh dung, muu trI, 
sang tto, qua cam, vuçrt m9i gian khô hy sinh cüa quân và dan ta; vai trô cüa hu 
phuang hrn mien Bäc vi tiên tuyên iOn mien Nam; sir giüp dc to iOn cüa ban  be 
quOc tê, cüa nhân dan lao dng và 1irc krçmg tiên b, yOu chung hôa bInh trOn the 
giOi dôi vOi s1r nghip dâu tranh giành dc 1p dan tc, thông nhât dat nuOc, dua câ 
nuOc di iOn chü nghta xã hi. 

- Net dc dáo, d.c sc nht cüa ngh thut quân sr Vit Nam trong Chin 
djch Ho ChI Minh, dinh cao là Cuc Tong tiên cong và nôi d.y müa xuân 1975, 
giài phóng mien Nam, thông nhât dat nuOc; nhffiig bài hçc kinh nghim qu báu ye 
tp hcp 1rc luçmg, phát huy sue manh  cüa chi thông nhât dat nuOc và khát vQng 
bOa bInh vào s1r nghip xây dmg, phát triên và bào v v€tng chäc To quôc Vit 
Nam xã hi chü nghia. 

- Ton vinh và tn an các anh hung, lit si, thuang binh, bnh binh, dng bào, 
chin s d hy sinh tInh mng, cong hiên sue i?c,  trI tu và cña cài, lam nên Dti 
thing müa xuân nam 1975; chü truang cüa Dâng, chInh sách, pháp 1u.t cüa Nhà 
nuOc và sir quan tam giüp dc cUa doanh nghip, to chüc xä hi và các cap, các 
ngành di vOi các gia dInh thuong binh, iit s5', ngithi có cong vOi nuOc. 

- D.0 tranh, phàn bác nhttng thông tin, quan dim sai trái, thu djch, xuyên 
tac ljch sü, phü djnh vai trO iãnh dao  cüa Dáng, Chü tjch Ho Chi Minh và cong lao, 
dóng gop cUa các t.ng lOp Nhân dan trong sir nghip dâu tranh giành dc iQ.p tir do 
cho dan tc, hOa bInh thông nhât dat nuOc. 

b. Các hogt dç5ng kj' nim 
- Tii Ha N5i: Lãnh dao  Dãng, Nba nuOc, Uy ban Trung uang M.t trn T 

qu& Vit Nam, dai  din lãnh dao  các ban, b, ngành, doàn the Trung uang và thành 
pM Ha Ni vao Lang viêng Chü tjch HO ChI Minh và tuOng nim các anh hung iit 
s tai  Dài tuOng nim các anh hung lit s5' trên dixOng Bäc Son, thành phO Ha Ni: 
Van phOng ChInh phU chü tn, phôi hqp vOi các co quan, don vj liOn quan to chüc. 

- Tçzi Thành ph Ho GhIMinh: Thành Uy, Hi dng nhân dan, Uy ban nhân 
dan, Uy ban Mt trn To qMc Vit Nam Thành phô I-To ChI Minh dâng huong và 
dt vOng hoa tuOng nim các Anh hung lit s tai  Nghia trang 1it s' Thành phô. 

- Thành pM Ha Ni: Các sO, ban ngành, doan th, dja phuong, don vj can dr 
diêu kin the to ch'trc tOt cong tác tuyên truyên trOn báo chI, trang thông tin din 
tü, các phuang tin cO dng trçrc quail, hi thâo, t9a dam; thông qua hi nghj báo 
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cáo viên, tuyên truyn vien va sinh hoat  cüa các t chirc chInh trj - xã hOi;  các hoat 
dng van hóa - van ngh, the due - the thao; chü tr9ng tuyên truyên cho dôi tuçmg 
là thanh niên, hoc sinh, sinh viên và Nhân dan r vilng sâu, vUng xa trung tam... 

1.4. Kj n4m 68 nám Ngày Chiln tJung Din Biên PIth (7/5/1954 - 
7/5/2022) 

a. Nt?i  dung tuyên truyên 
- Tuyên truyn di.rmg 1i kháng ehin: Toàn dan, toàn din, trtthng k' kháng 

chiên cüa Dâng; khäng djnh sir länh do, chi dto dung dan, sang tao  cüa Dãng và 
Chü tjch Ho ChI Minh dôi vOi chiên djch Dông-Xuân 1953-1954 và Chiên thang 
Din Biên PhU cüng nhu toàn b cuc kháng chiên chông thc dan Pháp xâm luçic. 

- Nêu b.t th.ng lçii vi dai  trong cuc kháng chin chng thirc dan Pháp xâm 
luçic; khäng dnh nghia to 1&n và sâu sac cüa chiên thang Din Biên Phü dôi vói 
dan tc va thii dai;  ton vinh và tn an các anh hung, 1it s5, các tuóng linh, can b, 
chiên s5, thanh niên xung phong, dan cong bOa tuyên và quân dan cà nixóc dâ anh 
dung chiên dâu, hy sinh, dóng gop si1c 1rc, trI tue,  cüa cái lam nên chiên thäng 
Din Biên Phü "lung lay 11am châu, chân dng dja câu". 

- Nim tir hào, pháthuy tinh thn Chin thng Din Biên Phü, quyt tam xây 
drng các tinh vüng Tây Bäc cüng vài Ca nuOc phát triên phôn vinh, hanh  phüc. 

b. Các hogt dt5ng k3' nim 
- Tçii tinh Din Biên: Tinh üy, Hi dng nhân dan, lily ban nhân dan, Uy 

ban M.t tr.n To quôc Vit Nam tinh Din Biên dâng hixong, dâng hoa tai  Tuqng 
dài Chiên thäng Diên Biên Phü và Nghia trang lit s5 Din Biên Phü. 

- Thành phE Ha N3i: Xây dmg cim thông tin, c dng, pa-nO, áp-phIch, 
khâu hiêu, man hInh cô dng các khu trung tam, c quail, cong s1.. Các s&, ban, 
ngành, dja phucmg chi dao  tO chüc tOt các hoat  dng tuyên truyén, nhât là trên các 
phucing tin thông tin dai  chüng, mng xã hui... 

1.5. Kj nim 132 näm Ngày sinh Chü tjch Hi ChI Minh (19/5/1890- 
19/5/2022) 

a. Nç5i dung tuyên truyn 
- Than th& cuc di boat  dng each mng cüa Chü tjch H ChI Minh; ton 

vinh nhüng cong hiên vi dai  cUa Ngui dOi vói sii nghip each mng cUa Dàng và 
dan tc Vit Nam, vói phong trào cong  san và cong nhan quOc tê; the hin lông 
thânh kInh tu&ng nhó, tn an sâu sac cüa Nhan dan Vit Nam và tInh cam yêu men, 
kinh trQng cüa nhân dan các nithc trên the giói dôi vâi Chü tch Ho ChI Minh. 

- Khang djnh sue sOng tnthng ton cüa tu tu&ng Ho ChI Minh; phan tIch, lam 
rô sir vn dçtng va phát triên sang tao  tu tuOng Ho ChI Minh trong sir nghip dôi 
mói, cong nghip hóa, hin dai  boa dat nuOc và hi nh.p quOc tê; tp trung tuyên 
truyên ye ni dung, giá trj và nghia to 1n cüa tu tu&ng, dao  dCrc, phong each Ho 
ChI Minh; khäng djnh tu tuâng Ho ChI Minh, chü nghia Mác-Lénin là nên tang tu 
tuing, kim chi nam cho hành dng cña Dãng, là dng lrc, nguôn sue mtnh to hcn 
dê toàn Dàng, toàn dan và toàn quân ta phát buy ni hrc, vixçlt qua khó khàn, thách 
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thüc, thrc hin thing lcd Nghj quy& Dti hi XIII cUa Dáng va nhim vii cách 
ming trong giai doan  mcii. 

- Kt qua dt duçc sau 5 nàm thiic hin Chi thj s 05-CT/TW cüa B ChInh 
trj khóa XII; sir tIch circ cUa các cap, cac ngành trong trin khai K& lun s 01-
KL/TW cüa Bô ChInh trj khóa XIII ye tiêp tic thirc hin Chi thj so 05-CT/TW "Vi 
day mgnh hQc tp và lam theo tu' tiding, dgo di'c, phong cách H ChI Minh". Tp 
trung phát hin, tuyên truyên và nhân rng mô hInh hay, each lam sang tao, hiu 
qua trên các lTnh virc cüa dyi sang xa hi; biu ducing kjp thyi nhfing t.p th, cá 
nhân dien hInh tiên tiên, gi.rang "ngithi t&, vic t&"; phê bInh nhftng th chüc Bang 
có bieu hiên 1 là hoàc triên khai Kêt lun so O1-KL/TW có tInh cht hInh thirc, 
thiêu sang tao, hiu qua... 

- Du tranh, phàn bác các thông tin, quan dim sai trái, xuyên tac  v than 
the, su nghiêp each mng cüa Chü tjch Ho ChI Minh và nhftng giá trj to 1rn cüa tu 
tu&ng Ho ChI Minh. 

b. Các hoqt d5ng k3' nim 
* L dâng huong, dâng boa: 
- Tzi Ha N3i: Lãnh d.o Bang, Nhà nuóc, US'  ban Trung uong Mt trn T 

quôc Vit Nam, d.i din lãnh dto các ban, b, ngành, doàn the Trung uang và thành 
phô Ha Ni viêng Lang Chü tjch Ho ChI Minh và tu&ng nim các anh hiing lit s 
ti Dài tu&ng nim các anh hung 1it s' trên du?mg Bäc San, tbành phô Ha Ni: Van 
phông ChInh phü thu trI, phôi bcip vi các co quan, dan vj lien quan to chüc. 

- Tçii Ngh An: Tinh üy, Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan, T.iJy ban Mt 
tr.n T quôc Vit Nam tinh Ngh An dâng hoa tui Tuçing dài Chü tjch Ho ChI 
Minh Quang trung H ChI Minh, thành phô Vinh; Khu di tIch ljch sir Kim 
Lien, huyn Nam Bàn. 

- Thành ph6 Ha N3i: Các si, ban ngành, doàn th, dja phuang, dan vj can 
Cu diu kin c11 the tO chüc tot cOng tác thông tin, tuyên truyên bang nhiêu hInh 
thirc nhiz, hi thào, t9a dam, hi nghj báo cáo viên, trên báo chI, trang din t1r, các 
phuang tin thông tin cô dng trrc quan, sinh hot cüa các tO chüc chinh trj - xà 
hi, các an phâm tuyên truyên... 

1.6. Kj nim 77 nàm Ngày Cách mzng tháng Tam thành cong (19/8/1945 
- 19/8/2022) và Ngày QuEc khánh nidic C5ng hoà xâ h3i chü nghia Vit Nam 
(2/9/1945 - 2/9/2022) 

a. Nç5i dung tuyên truyên 
- Bi cânh, din bin, nguyen nhân thing lcd, ' nghTa ljch si:r yà bài h9c kinh 

nghim cüa Cách mng tháng Tam näm 1945; khäng djnh tam vóc thi di cüa 
Cách mng tháng Tam và sr ra di nithc Vit Nam Dan chü Cong hôa (nay là 
nithc Cong hôa xã hi chü nghia Viet Nam); sr vn d%lng sang to nhftng bài h9c 
kinh nghim cüa Cách mtng tháng Tam trong cong cuc dôi mOi dat nithc, hi 
nhp quc t yà xây dirng, báo ye To quôc Vit Nam xã hi chü nghTa. 

- Nhng thng lcd yl di và thành t%ru to lrn cüa dt nuâc gn tam thp kS' 
qua, nh.t là sau 35 näm thirc hin duing lOi dôi mói dat nuc do Bang khi xung 
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và lãnh do; khng djnli dt nuâc ta chua bao giô co duqc co d, tim 1rc, vi th 
và uy tin quôc tê nhu ngày nay; nêu bt cong lao, cong hién to 1rn cüa toàn Dàng, 
toàn dan và toàn quail ta, si,r giüp d qu báu cüa ban  be quôc tê trong các giai 
doan cách mang. 

- Lông tir hao, tir ton dan tc, tinh thin yêu nuâc, chI tir lirc, tir cu&ng, sirc 
manh dai doàn kêt toàn dan tc và khát vQng phát triên dat nuóc phôn vinh, hanh 
phi1c trong môi ngu?i Vit Nam, nhât là dôi vói the h tré hin nay. 

- Du tranh, phàn bác các thông tin, quan dim sai trái, thu djch, xuyên tac 
ljch sir, phü nhn giá trj, nghia cüa Cách mng tháng Tam, vai trô länh dao  cüa 
Dàng và Chñ tjch Ho Chi Minh; bào v nên tang tu tithng cüa EDàng. 

b. Các hogt d5ng k5' nim: 
- Txi Ha N3i: Länh dao  Dàng, Nhà nuóc, Uy ban Trung uang Mitt trn T 

quôc Vit Nam, dai  din lãnh dao  các ban, b, ngành, doàn the Trung ucing và 
thành phô Ha Ni vào LAng viêng Chü tjch Ho Chi Minh và dâng huong, dâng hoa 
tithng nim các anh hung lit si tti Dài tu&ng nim các anh hung 1it s' trên dumg 
BAc Son, thành phô Ha Ni: VAn phông Chinh phü chü tn, phôi hqp vói các co 
quan, don vj lien quan to chüc. 

- Thành p/ui Ha N(3i: Xây dmg c11m thông tin, c dng, pa-nO, áp-phIch, 
khâu hiu, man hInh cô dng a các khu trung tam, co quan, cOng sa... Cac sâ, ban, 
ngành, dja phuong chi dao  to chirc tot các hoat dng tuyên truyên, nhât là trên các 
phuong tin thông tin dai  chüng, mng xä hi... 

1.7. Kj nim 75 nàm Ngày Ngày Thwing binh Lift s9 (27/7/1947-
27/7/2022) 

a. Ni dung tuyên truyên 
- nghia ljch si:r, chinh trj, xã hi và giá trj nhân vAn cüa Ngày Thucmg binh 

Lit s; truyên thng tot d9p "Uông nuóc nhâ nguOn", "An qua nhó nguôi trông 
cay" cüa dan tc; th hin lông bi& on cüa Dàng, Nhà nuâc và Nhan dan ta dôi vai 
thuong binh, 1it s, nguôi có Cong vói cách mng; ton vinh sr cong hiên, hy sinh 
cña các thuong binh, lit s5 và nguai Co cong vai cách mng là vO giá... 

- Nhüng thành tru ni bt trong cOng tác thuong binh, lit s5 và nguii có 
cong vói each mng trong 75 nAm qua, nhât là kêt qua 16 nAm thrc hin Chi thj so 
07-CT/TW, ngày 14/12/2006 cüa Ban Bi thu Trung uong Dàng ye "Tang cu?mg 
lath dao,  chi  dao  dôi vai cOng tac thuong binh, lit si, ngu?ii co cong và phong 
trào "Den on dap nghia"; trong do can nhân manh  nhtrng kêt qua nôi bt trong vic 
xây dmg và thirc hin chinh sách, chê dO iru däi dOi vâi nguai có công; ye kêt qua 
thirc hin vic chäm soc thuong binh, bnh binh, gia dInh 1it svà phirng duOig 
bà mc Vit Nam anh hung, ye cOng tác tim kiêm, quy t.p hài cOt lit sT, ye vic 
khoi dy và phat huy tinh than tir 1irc, tr cuang cüa các thuong binh, bnh binh, 
nguai có cong vói each mng...; dâu tranh, phê phán nhCmg biêu hin tiêu circ 
tnong tniên khai thirc hin chinh sách, chê dO uu dãi dôi vai thucing birth, 1it s và 
nguai co công; dông thai de xuât, kiên nghj giài pháp thçrc hin tot cong tác 
thuong binh, lit s và nguai có cong vai each mng. 
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- Biu duang nh&ng thuang binh, bnh binh, gia dInh 1it s5', ngui có cong 
vói cách mtng vuçit khó viicin len, tIch crc tham gia các phong trào thi dua yêu 
nithc; phát hin, nhân rng các diên hInh tiên tiên trong các phong trào "dn an 
dáp nghia", chung süc giiip d các gia dInh chInh sách khäc phçic khó khàn, câi 
thin cuc sOng. 

b. Các hoçt d5ng kj nim 
* L dâng huang, dâng hoa 
- Tçxi Ha N3i: Lnh do Dãng, Nhà nrnc, Uy ban Trung uang Mt trn To 

quôc Vit Nam, dai  din lAnh dao  các ban, b, ngânh, doàn the Trung uang và 
thành phô Ha Ni vào Lang viêng Chü tjch Ho ChI Minh và dâng hucmg, dâng hoa 
tuYng nim các anh hung 1it si tai  Dài tithng nim các anh hung 1it s trên ththng 
Bäc San, thành phô Ha Ni: Van phông ChInh phü chü trI, phôi hçip vOi các Ca 
quan, dan vj lien quan to chüc. 

- Thành pIii Ha Ni và thành phLiH hIMinh: Thành üy, HOi  dng nhân 
dan, Uy ban nhân dan, Uy ban Mtt trn To quôc Thành phô to chüc dâng hucmg và 
dt vông hoa tu0ng nim các Anh hung lit s5 tai  NghTa trang lit s Thành phô. 

- Tçii Quáng Trj: Tinh üy, Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan, Uy ban 
Mtt trn To quOc Vit Nam tinh Quàng Trj dâng huang và dt vông boa tithng 
nim các Anh hung lit si tti Nghia trang lit s5r quôc gia Truiing San. 

- Các hogt d5ng k)i" nim khác: 
+ T chi'rc Chuong truyn hInh trirc tip g.p mt nhân chüng lch si:r, tn an 

các anh hung 1it si, thuang binh, bnh binh và ngu?i có cong vOi each mng: Ban 
Tuyên giáo Trung uang chü trI, chi dto Dài Truyên hInh Vit Nam thtrc hin. 

+ T chtrc dâng huang, thp nn tn an các anh hung 1it si tai  nghia trang 
1it sT trên toàn quôc: Trung uang Doàn TNCS Ho ChI Minh chü trI, phôi hqp vi 
B Lao dng, Thuang binh và Xâ hOi,  các ca quail, dan vj lien quan thirc hin. 

+ Thành ph Ha NOi:  Các so, ban ngành, doàn th, dja phuang, dan vj can 
cü diêu kin ciii the to chuc tot cong tác thông tin, tuyên truyên trên báo chI, trang 
thông tin din tü, các phuang tin cô dng trirc quail; thông qua hi nghi báo cáo 
viên, tuyên truyên viên và sinh hott cüa các to chuc chInh trj - xã hi, chü trQng 
tuyên truyên cho dôi tuqng là thanh niên, hc sinh, sinh viên; tuyên truyên thrc 
hin cOng tác cham soc gia dinh chInh sách và ngui có cOng... 

2. K nim nám trôn ngày sinh các dung chi länh dio chü chut cüa Bang, 
Nhà nu&c và lãnh dio tiên bui tiêu biu cüa Bang và cách mtng Vit Nam 

2.1. I1j niçm 120 nám Ngày sinh dEng chI Lê Hang Phong, Tang BI thw 
Ban Chap hành Trung u'o'ng Dáng C3ng san Vit Nam (1902 - 2022) 

a. Nt5i dung tuyên truyén 
- Than th, cuc dyi ho.t dng và nhftng c6ng hin to iOn cüa dung chi Tng 

Bi thu Lé Hông Phong dôi vOi sir nghip cách mtng cüa Dáng và dan tc ta, vOi 
phong trào cong san và cong nhân quOc tê. 

- Tm guang v dao  düc each mng sang ngOi cüa dung chI Lé Hung Phong 
- NguOi chiên s' cong san suôt dOi hy sinh cho dc lap, tir do cüa TO quOc, hnh 
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phiic cüa Nhan dan, tn trung vci Dâng, tn hi&i vâi dan, son st thUy chung vi 
dông chI, ban  b, luôn lac  quan tin ttthng vào thäng igi cüa each mang. 

- Các hott dông tuyên truyn k nim din ra a ban, b, ngành, doàn th 
Trung uang và dja phuong, nhât là trên quê hucing Ngh An. 

b. Các hogt dç5ng k nim 
- TiiNghAn: 
+ T chCrc L dâng hucing, L kr nim vâi quy mô cp tinh: Tinh Ngh An 

chU trI, phôi hqp vai các co quan lien quan thçrc hin; länh dao  tinh Ngh An d9c 
diên van kSr nim. 

+ Ton tao,  tthng tu khu luu nim, nhà km nim dng chI Lê Hng Phong: 
Thirc hin theo Huang dan so 07-HD/BTGTW, ngày 24/5/202 1 cüa Ban Tuyên 
giáo Trung uang ye xây drng, trüng tu, ton tao  khu km nirn, nhà lixu nim các 
dông chI lanh dao  chü chôt cüa Dâng, Nhà nuâc và lãnh dao  tiên bôi tiêu biêu. 

- Các ban, b3, ngành, doàn th Trung wtlng: 
+ Ban Tuyên giáo Trung uong chi dao,  hu&ng dn và biên soan,  phát hành 

dê cuong tuyên truyên kS'  nim; chü trI, phôi hgp vai B Van hóa, The thao và Du 
1ch chi dao  Hang phim Tài 1iu và Khoa hçc Trung ucmg bô sung tix lieu mói phim 
tài lieu ye dông chI Lê Hông Phong. 

+ H9c vin ChInh trj quc gia H ChI Minh chU trI, phi hcTp vói Ban Tuyên 
giáo Trung ucing và tinh Ngh An to chüc Hi thào khoa h9c cap b (nganh). 

- Thành phE Ha N3i: Chi dao  các sa, ban, ngành, doàn th, dcm vj, dja 
phuong, nhât là cac co quan báo chI dày manh  tuyên truyên trên các phuong tin 
thông tin dai  chüng, trang thông tin din tir, các an phâm tuyên truyên (sách, tài 
1iu...), thông qua các sinh hoat  cüa các to chüc chinh tr - xã hi, tO chüe hi tháo, 
t9a dam... theo 51:1 chi dao,  huóng dan cüa Ban Tuyên giáo Trung uong. 

2.2. Kj nim 110 nàm Ngày sink ding chi' Nguyen Van CIt (9/7/1912 - 
9/7/2022), Tong Bi thir Ban Chap hành Trung u'o'ng Bang C3ng san Vit Nam 

a. N5i dung tuyên truyê'n 
- Than th, CUC di hoat dng và nMng cng hin to lan cüa dng chi Tong 

BI thu Nguyen Van C dOi vói Dâng và each mng Vit Nam. 
- Ni dung, giá trj, l lun và thrc tin cüa tác phm "Tv chi trIch" trong 

cOng tác xây drng, chinh dOn Dàng và h thông chInh trj hin nay. 
- Nhüng kt qua trong trin khai th1:rc hin Nghj quy& Trung uang 4 khóa 

XI, XII ye xây dirng, chinh dOn Dàng gan vai vic th1rc hin Chi thj 05 và Ket lun 
01 cña B) ChInh trj v dày math  hQc tp và lam theo tu tuàng, dao  d(rc, phong 
each Ho ChI Minh; tp trung tuyên truyên, phát hin nhrng mO hInh hay, each lam 
sang tao a các cap, các ngành và trong xã hi. 

b. Các hogt dt5ng /g' nim 
- TiiBicNinh: 
+ T chüc L dâng huong, L k nim vói quy mô cap tinh: Tinh B&c Ninh 

chü trI, phôi hqp vai cac co quan lien quan thrc hin; lath dao  tinh Bäc Ninh dcc 
diên van k nim. 
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+ Ton tao,  trüng tu khu h.ru nim, nhà km nim dông chI Nguyen Van Cu: 
Thtrc hin theo Huàng dan so 07-HD/BTGTW, ngày 24/5/202 1 cüa Ban Tuyên 
giáo Trung uong ye xây dmg, trüng tu, ton tao  khu liru nirn, nha km nim các 
dông chI länh dto chü chôt cüa Dàng, Nhà nuóc và lãnh dao  tiên bôi tiêu biêu. 

- Các ban, b3, ngành, doàn th Trung u'o'ng: 
+ Ban Tuyên giáo Trung uang chi dao,  huông din và biên soan,  phát hành 

dê cucmg tuyên truyên kS' nim; chü trI, phôi hçip vi B Van hóa, The thao và Du 
ljch chi dao  Hang phim Tài lieu và Khoa h9c Trung ucing bô sung tu lieu mâi phim 
tài lieu ye dông chI Nguyen Van Cr. 

+ H9c vin ChInh trj quc gia H ChI Minh chü trI, phi hçTp vâi Ban Tuyên 
giáo Trung uong và tinh Bäc Ninh to chüc HOi  thào khoa hçc cap b (nganh). 

- Thành ph6 Ha Ni: Chi dao  các s, ban, ngành, doàn th& don vj, dja 
phirong, nhât là các Co quan báo chI day manh  tuyên truyên trên các phuang tin 
thông tin dai  chiing, trang thông tin din t1r, các an phâm tuyên truyên (sách, tài 
lieu...), thông qua các sinh hoat cüa các to chrc chInh trj - xa hi, to chüc hi thào, 
t9a dam... theo sçr chi dao,  hu&ng dan cüa Ban Tuyên giáo Trung uong. 

2.3. Kj nim 110 nàm Ngày sinh dng chI VJ ChI Cong (7/8/1912 - 
7/8/2022), Chü tjch Hi dông Nhà n,thc (nay là Cliü tjch nithc) 

a. Ni dung tuyên truyên 
- Cuc dè'i, hoat dng each mng và cong lao, dóng gop to lan cüa ding chI 

VO ChI Cong di vâi si7r nghip each mng cüa Bang và dan tc; nêu bt vai trô, 
dóng gop cüa Bong chI trong vic tham muu ban hành nhüng quyêt sách mth trong 
cong cuc xây drng dat nuôc, nhu tham mi.ru cho Ban BI thu Trung uong Bang 
khóa IV ra Chi thj 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 "Vê cái each cong tác khoán, ma 
rng, khoán san phâm den nhóm, nguYi lao dng trong hcip tác xã nông nghip" dê 
tháo gt sir tn tr trong nông nghip, tao  ra luông gió mai trong xây dmg nen san 
xuât nOng nghip thai k3t môi. 

- Nhüng phm cht dao  due cao dçp cüa dng chI Vô ChI Cong - Nhà lãnh 
dao xuât sac cüa Bang và Nhà ni.róc ta; nguai chien si each mng kiên ci.rang; là 
mt trong nhttng hçc trô xuât sac cüa ChU tjch Ho ChI Minh, luôn the hin phâm 
chat can, kim, hem, chinh, chI cong vô tu, trung thành tuyt dôi vai mçic tiêu, l 
tu&ng each mng, lam hêt suc minh dé git gin, tang cu&ng sir doàn ket, thông nhât 
trong Bang, sir gän bó máu thjt giüa Bang và Nhân dan; luôn gân gui, qu trng 
Nhân dan; song giãn dj, khiêm tOn, dt igi Ich cüa Bang, cüa To quOc, cüa Nhân 
dan hen trên het. 

- Các hoat  dng tuyên truyn k nim din ra a ban, b, ngành, doàn th 
Trung uang và dja phuong, nhât là tren que huong Quàng Nam. 

b. Các hogt dng kj' nim 
- Tzi Quáng Nam: 
+ T chüc L dâng huong, L k nim cp tinh: Tinh Quáng Nam ehü trI, 

phôi hçp vii the ea quan, don vj lien quan th%rc hin; iänh dao  tinh Quãng Nam 
doe diên van kST nim. 
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+ Ton tto, tthng tu khu luu nim, nhà lixu nim dng chI Vô ChI Công: Thixc 
hin theo Hrnrng dan so 07-HD/BTGTW, ngày 24/5/202 1 cüa Ban Tuyên giáo 
Trung uong. 

- Cdc ban, b5, ngành, doàn th Trung wo'ng: 
+ Ban Tuyên giao Trung umg: Chi dao,  huóng dn và biên soan, phát hành 

dê cucing tuyên truyên kr nim; chü trI, phôi hçp vâi BO Van hóa, Th thao và Du 
ljch chi dao  Hang phim Tài lieu và Khoa hçc Trung ucmg bô sung ttx lieu mói phim 
tài lieu ye dông chI Vô ChI Cong. 

+ Hoc vin ChInh trj qu& gia H ChI Minh chü trI, pMi hçip vâi Ban Tuyên 
giáo Trunguang, Van phông Chü tjch nixóc và tinh Quáng Nam t chi'rc Hi thào 
khoa hçc cap b (nganh). 

- Thành ph Ha N3i: Chi dao  cac so, ban, ngành, doàn th, don vj, dja 
phumg, nhât là các cci quan báo chI day manh  tuyên truyên trên các phucmg tin 
thông tin dai  chüng, trang thông tin din tir, các an phâm tuyên truyn (sách, tài 
lieu...), thông qua các sinh boat  cüa các to chüc chInh trj - xã hi, t chic hi thào, 
tQa dam... theo s'çr chi dao,  hizOng dan cüa Ban Tuyên giáo Trung hong. 

2.4. KJ nim 110 nám Ngày sinh dEng chI Phçzm Hang (11/6/1912 - 
11/6/2022), Cliü tjch H3i dông Bt5 trithng (nay là Thu tithng Chmnh phü) 

a. N7i dung tuyên truyên 
- Tuyên truyn v cuc dOi và cOng lao, cng hin to iOn cüa dng chI 

Pham Hung dôi vOi s1r nghip each mng ye yang cüa Dàng và dan tc. 
- Nhftng phm cht cao dp cüa dng chI Pham Hung - NguOi chin sT cong 

san kiên trung, bat khuât; mt nhà länb dao  có uy tIn iOn cüa Dãng, Nhà nithc và 
Nhân dan ta; nguOi hçc trô xuât sac cüa Chü tjch Ho ChI Minh, nguOi con u'u tü 
cüa dan tc Vit Narn và quê hhang Vinh Long, suôt dOi phân dâu, hy sinh vI dOe 
lap, ti1 do cüa To quôc, vi hanh  phüc cUa Nhân dan. 

- Các boat  dng tuyên truyn k nim din ra 0 ban, bO,  ngành, doàn th 
Trung uong và dja phucng, nhât là trên qué hucmg Vinh Long. 

b. Các hogt d5ng /g" nim 

- Tçii Vinh Long: 
+ T chOc L dâng huong, L k nim vOi quy mô cap tinh: Tinh üy, HOi 

dông nhân dan, Uy ban nhân dan và Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh Vinh 
Long chü trI, phôi hqp vOi các co quan lien quan thirc hin; lãnh dao  tinh Vinh 
Long dcc diên van k' nim. 

+ Ton tao,  tràng tu khu luu nim, nhà km nim dng clii Pham Hung: Thirc 
hin theo HuOng dn sO 07-HD/BTGTW, ngày 24/5/202 1 cüa Ban Tuyên giáo 
Trung uong. 

- Các ban, b(3, ngành, doàn thc Trung u'071g: 
+ Ban Tuyên giáo Trung hong: Chi dao,  huOng dn và biên soan, phát hành 

dé cuong tuyên truyên kr nim; chU tn, phOi hçip vOi BQ Van hOa, The thao và Du 
ljch chi dao  Hang phim Tài lieu và Khoa bce Trung uong bô sung tu lieu mOi phim 
tài lieu ye dOng chi Pham Hung. 
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+ H9c vin ChInh trj quc gia H ChI Minh chü trI, phéi hçip vOi Ban Tuyên 
giáo Trung uong, Van phông ChInh phü và tinh VTnh Long t chrc Hi thào khoa 
h9c cap b (ngành). 

- Than/i phv Ha N5i: Chi dao  các sô, ban, ngành, doàn th, don vi, dja 
phixo'ng, nhât là các co quan báo chI day manh  tuyên truyên trên các phucmg tin 
thông tin dai  chiing, trang thông tin din tir, các an phâm tuyên truyên (sách, tài 
lieu...), thông qua các sinh hot cüa các to chüc chInh trj - xä hi, tO chirc hi thão, 
t9a dam... theo sir chi dto, huàng dan cüa Ban Tuyên giáo Trung uong. 

2.5. Kj nim 100 nám Ngày sinh dng chI Vô Van Kit, Thu ttthng 
ChInh phü nithc C3ng hôa xd h5i cl,ü nghia Vit Nam (23/11/1922-23/11/2 022) 

a. Ni dung tuyên truyên 
- Than th và sir nghip cách mng cüa dng chI VO Van Kiet:  Nhà lãnh dao 

xuât sac cüa Dáng, Nhà nuâc và Nhân dan ta; là hyc trô xuât sac cüa Chü tjch Ho 
ChI Minh; ngi.thi chiên s cách mtng kiên trung, suôt dèd phân dâu vi dc 1p dan 
tôc va chu nghia xã hôi, vi hanh phuc cua Nhân dan 

- NhCtng cong hiên to ion cua dOng chi Vô Van Kiêt dôi voi su nghiêp cach 
mang cua Dang va dan toe, däc biêt la tu duy chiên luoc, quyêt tam dOi mth, tac 
phong sâu sat, quyêt doán, luôn tIm tôi, trän tth trong qua trinh hoch djnh và to 
chüc thirc hien duông lôi dOi mâi dat nuâc do Dàng ta khi xucng và 1nh dao. 

- Nhftng phm ch.t cao dçp cüa dng chI Vô Van Kiet: Luôn ht lông vi 
nuâc, vi dan, lay miic tiêu 1 tithng cüa Dâng, lay phiing sir To quOc, phçic vij 
Nhân dan lam lë sOng; luOn nêu cao tInh tiên phong guong mâu và gift gin s doàn 
k& thng nht trong Bang, thuong yêu dông bào, that chit mOi quan h máu thjt 
gifta Bang vói Nhân dan, tang cung khOi dai  doàn kêt toàn dan tc. 

b. Các hogt d5ng tuyên truyn k) nim: 
- Trung u'ong: 
+ Té chirc L dâng huong, L k niem  cp quc gia: Danh nghia t chüc: 

Ban Ch.p hành Trung uong Bang Cong san Viet Nam, Quoc hi, Chü tjch nithc, 
ChInh phü nuâc Cong  hôa xã hi chU nghia Viet Nam, Uy ban Trung uong Mt 
trn To quOc Viet  Nam và tinh Vinh Long. 

Tinh Vinh Long chü trI, phi hçip vâi Van phông ChInh phü, các ban, b, 
ngành, doàn the Trung uang và CáC cci quan, don vj lien quan xay dimg ké hoach 
và to chüc L k niem; lãnh do Bang, Nhà nuóc d9c diên van k them. 

+ T chüc Hi thào khoa hçc ep quc gia: Hçc vien  ChInh trj quc gia H 
ChI Minh chü trI, phôi hçxp vói Ban Tuyên giáo Trung ixcing, Van phông ChInh phü 
và tinh Vinh Long thic hien. 

+ Xây dçmg phim tài lieu v dng chi Vö Van Kiet: Ban Tuyên giáo Trung 
uong chü trI, phôi hqp vi Bô Van hóa, The thao Va Du ljch chi do Hang phim 
Tài lieu và Khoa hçc Trung uung thirc hien. 

+ To chüc Chuong trinh ehInh lun nghe thu.t trçrc tip v& dng chI Vô Van 
Kiet; xây drng phim tài lieu bang tiêng dan tc dê tuyên truyên cho dOng bào cáe 
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dan tc thiu s, nht là dngbào dan tc vüng Nam B: Ban Tuyên giáo Trung 
ucing chü trI, chi dao  Dài Truyên hInh Vit Nam thrc hin. 

+ Xut bàn sách v dng chI Vô Van Kit: Ban Tuyên giáo Trung ucing chü 
tn, chi dto Nba xuât bàn ChInh trj quôc gia Sir that thirc hin. 

+ Xây drng, tr11ng tu, ton tto khu liru nim, nhà luu nim dng chi VO Van 
Kit: Tinh VTnh Long thirc hin theo Cong van 7832-CV/VPTW, ngày 04/10/20 18 
cüa Van phông Trung uong và Huóng dan so 07-HD/BTGTW, ngày 24/5/202 1 cüa 
Ban Tuyên giáo Trung uc1ng. 

- Các a'ja phwting, co' quan, thin vj có gn bó vói cuc diii hoat  dng each 
mtng cUa dông chI VO Van Kit, can cir tinh hInh cii the dê to chüc các hot dng 
k nim phü hçip, nhu: to chirc lê dâng hucmg, tça dam, hi thâo khoa h O c... 

- Thành ph Ha N3i: Chi dao  các sO, ban, ngành, doàn th, don v, dja 
phuong, nhât là CC co quan báo chI day mnh tuyên truyên trên các phuang tin 
thông tin di chüng, trang thông tin din tü, các an phâm tuyên truyên (sách, tài 
lieu...), thông qua các sinh hot cüa các tO chu1te chInh trj - xâ hi, to chi1tc hi tháo, 
tça dam... theo sr chi do, hithng dan cüa Ban Tuyên giáo Trung uong. 

2.6. Kj nim 110 närn Ngày sinh dng chiLe Van Luv'ng (28/3/1912 - 
28/3/2022), lânh l4zo lien bôi lieu biêu cüa Bang và cách ming Vial Nam 

a. Ni dung tuyên truyén 
- Than th và sir nghip cách mng eüa dng chI Lê Van Luong: Ngithi 

cong san kiên cumg, dung cam, trung thçrc, mt ngui lath dio, ngithi dông chi 
mâu mirc, chI cong vô tu, mt ngui con uu tü cüa dan tOe  Vit Nam. 

- Tm guong dao  due each mng trong sang cüa dng chI Le Van Luong: 
MOt nha lath dao  nông cot, có cong trong nhiêu mt cña cong tác tO chüe xây dçmg 
Dàng; có tác phong lam vic nghiêm tüc, can tr9ng, cOng bang, suôt di phân dâu 
by sinh vi dOc lap, tir do cüa To quôc, vi htnh phüc cüa Nhân dan. 

- Các hot dng tuyên truyn k' nim din ra ban, bO, ngành, doàn th 
Trung ucing và dja phuxmg, nhât là trên quê hucing Hung Yen. 

b. Các hogt d3ng tuyên truyén /91 nim 
- T(zi Hwng Yen: 
+ T chCrc L dâng huong: Tinh Hung Yen chU trI, ph& hçip vOi CáC co quan 

lien quan thc hin. 
+ Ton tao, trüng tu khu luu nim, nhà km nim dng chI Lê Van Luong: 

Thirc hin theo Hu&ng dn sO 07-HD/BTGTW, ngày 24/5/202 1 cüa Ban Tuyên 
giáo Trung ixong. 

- Các ban, bj, ngành, doàn lhJ Trung wolig: 
+ Ban Tuyên giáo Trung uang chi dao,  huóng dn và biên soin, phát hành 

dê cucing tuyên truyn kS'  nim; chü trI, chi do Dài Truyên hInh Vit Nam xây 
dirng phim tài 1iu ye dông chI Lê Van Luong. 

+ H9c vin ChInh trj qu6e gia H Chi Minh chü trI, phi hçip vOi Ban Tuyên 
giáo Trung uong và tinh Hung Yen to chüc hOi  thào khoa hc cap bO (nganh). 
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- Thành ph Ha N5i: Chi do các s&, ban, ngành, doàn th, dcm vj, dja 
phucmg, nhât là các cci quan báo chI day minh tuyên truyên trên các phucing tin 
thông tin dii chiitng, trang thông tin din tir, các an phâm tuyên truyên (sách, tài 
lieu...), thông qua các sinh hot cüa các to chirc chInh trj - xà hi, tO chüc hi thào, 
t9a dam... theo sr chi do, hithng dan cüa Ban Tuyên giáo Trung mYng. 

2.7. Kj nim 120 nám Ngày sinh dung chINguyln Phong Sic (01/02/1902 
- 01/02/2022), ldnh 4io lien bôi lieu biêu cüa Dáng và cách mlng V4t Nam 

a. N7i dung tuyên truyên 

- Than th và sr nghip cách mng cüa dng chI Nguyn Phong Sc: Mt 
trong nhUig chiên sT cong  san dâu tiên, gop phân tIch c1rc vào sr ra di cüa Dàng 
Cong san Vit Nam; mt trong nhüng nglxi dâu tiên dà gay dimg to chüc Thanh 
niên & Ha Ni; mt can bO lãnh do tiêu biêu cüa Dâng ta, mt nhân each cong san 
mâu mirc. 

- Trn gucrng sang cüa ngu&i chin sT cong san Nguyn Phong Sc: V giác 
ng l tithng each mng, kiên trung, bat khuât, luôn trung thành vói mvc  tiêu, l 
tu&ng cUa Dàng vâi 1i sang giàn dj, trong sang dà khIch l, cO vu can b dàng 
viôn và quân chüng nhân dan tIch circ tham gia cách mtng. 

- Các hott dng tuyên truyn k nim din ra & ban, bO,  ngành, doàn th 
Trung ucmg và dja phuang. 

b. Các hogt dç5ng tuyên truyn kj' nim 
- Các ban, b3, ngành, doàn lIu Trung wing: 
+ Ban Tuyên giáo Trung i.rnng chi dto, hu&ng dn và biên soan, phát hành 

cuang tuyên truyên kr nim; chü trI, chi dao  Dài Truyên hInh Vit Narn xây 
dirng phim tài 1iu ye dOng chI Nguyn Phong Sac; chü tn, chi dao  Nha xuât bàn 
ChInh trj quôc gia Str th.t xuât bàn sách ye dông chI Nguyen Phong Sac. 

+ H9c vin ChInh trj quc gia H ChI Minh chü trI, phi hqp vói Ban Tuyên 
giáo Trung rnmg và thành phô Ha Ni to cht'rc hi thào khoa hçc cap b (nganh). 

- Thành ph6 Ha N3i: 
± Chü trI, phi hçip vói các cci quan lien quan t chirc L dâng huong, L k 

nim cap Thành phO; lành dto Thành phO dcc diên van k nim. 
+ Chü trI, phi hçip vói Ban Tuyên giáo Trung uong khâo sat, xây dimg D 

an trInh Ban Bi thu cho kiên ye vic xây dçrng khu hiu nim, nhà liru nim dông 
chI Nguyen Phong Sac. 

+ Chi dao  các s&, ban, ngành, doàn th& nMt là các co quan thông thn, báo 
chi day math  tuyên truyên trên các phuong tin thong tin dai  chüng, trang thông 
tin din tir, các an phâm tuyên truyên (sách, tài lieu...), thông qua các sinh hoat cUa 
các to chüc chInh tn - xà hi, to chüc hi thào, ta dam... theo sir chi dao,  huâng 
dn tuyën truyn cüa Ban Tuyên giáo Trung ucmg. 

2.8. Kj nim 120 nám Ngày sinh dung c/il P/ian Dáng Lwu (05/5/1902 - 
05/5/2022), lan/i dzo  lien bôi lieu biêu cüa Dãng và cách m1ng V4l Nam 

a. N2i  dung tuyên truyên 
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- Than th và sr nghip each mng cüa dng chI Phan Dàng Liu: Ngui 
cong san hen cixmg, dung cam, nhà lãnh dao  giàu kinh nghim, tài nng, dire d, 
có nhiêu dóng gop tIch c1rc vào cong tác to chire xay dmg Dàng và sir nghip 
chung cira each mng Vit Nam. 

- Tm guang dao  dire sang ng?i cira dng chI Phan Bang Lixu: Luôn trung 
thành tuyt dôi vOi chir nghia Mac - Lenin; ye dung lôi each ming cira Bang và 
cira Bác Ho; ye tinh than say sua h9c hôi ye tn thire nhäm phic vi Bang, each 
mng, dan tc, Nhân dan; quan tam dào tao  the h tré; sir diing trit dê các cong cii 
cira tn thirc là sách báo dê ho.t dng cach mng; 4n diing day dir, sang suôt trong 
hoach djnh dumg lôi và giãi quyêt các van dê cit the cira each mang. 

- Các boat  dng tuyên truyn k nim din ra ban, b, ngành, doàn th 
Trung ucing và dja phuong, nhât là trên quê huong Ngh An. 

b. Các hoçit dç5ng tuyên truyên k3' nim 
- TziNghAn: 
+ T chcrc L dâng hucing: Tinh Ngh An chit tn, phi hqp vói các Co quan 

lien quan thirc hin. 
+ Xây dçmg, tràng tu, ton tao  khu luu nim, nhà km nim dng chI Phan 

Bang Lixu: Thtre hin theo Hung dan so 07-HD/BTGTW, ngày 24/5/202 1 cira 
Ban Tuyên giáo Trung long. 

- Các ban, b3, ngành, doàn tht Trung iro'ng: 
+ Ban Tuyên giáo Trung uang chi dao,  hithng dn và biên soan, phát hành 

dê cuorng tuyên truyên kS'  nim; chit trI, phôi hqp vi B Van hóa, The thao và Du 
ljch chi dao  Hang phim Tài lieu và Khoa bce Trung uong xây dirng phirn tài lieu 
v dng chI Phan Bang Luu; chit trI, chi dao  Nhà xuât bàn ChInh trj quôc gia Sir 
that xuât bàn sách ye dông chI Phan Bang Lixu. 

+ Hc vin ChInh trj quc gia H1 ChI Minh chit trI, phi hçrp vói Ban Tuyên 
giáo Trung uong và tinh Ngh An to chirc hi thão khoa hc cap b (ngành). 

- Thành ph Ha N3i: Chi dao  các s&, ban, ngành, doàn th& dcm vj, dja 
phucmg, nhât là các co quan báo chI day manh  tuyen truyên trên các phucmg tin 
thông tin dai  ching, trang thông tin din tir, cac an phâm tuyên truyên (sách, tài 
lieu,...), thông qua cac sinh boat cita các to chirc chInh trj - xã hi, to chirc hi tháo, 
tça dam... theo sir chi dao,  hrning dan cita Ban Tuyên giáo Trung long. 

2.9. Kj nim 110 nám Ngày sinh dng c/il To Hieu (1912 - 2022), lan/i dro 
lien bôi lieu biêu cüa Ddng và cách mlng Vil Nam 

a. Ni dung tuyên truyn 
- Than th và s11 nghip each mng cira dng chI To Hiu - Nguôi chiên s' 

cong san thuc the h dau tiên cita Bang: TrI tue,  kiên trung, bat khuat, trçn dôi 
chiên dâu, by sinh vi sir nghip each mng cita Bang, vi dc 1p tir do cira dan tc, 
vi l tithng cong san, vi hanh  phirc cita Nhân dan. 

- Nhttng dOng gOp to lan cira dng chI TO Hiu di v&i phong trào each 
mng Vit Nam thri kS'  truac Cách mng tháng Tam: Luôn tn tam, nhit tInh 
dóng gop sire lirc cita mInh d eitng cO to chirc Bang; kbôi phiic co sâ Bang; tuyên 
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truyn each mng; chi dao  các cuc dInh công, bäi cong cüa cong nhân, viii tinh 
than "biên nha tü dê quôc thành tru?ng bce cách rnng". Dông chI là biêu tuçlng 
chI, tinh than each mng, cüa niêm tin và chiên thäng, khIeh l hang van  ehiên s5 
cong san khiên quân thu khiêp sq. 

- Các ho.t dng tuyên truyn kr nim din ra & ban, b, ngành, doàn th 
Trung uong và dja phwmg, nhât là trên quê hucing Hung Yen. 

b. Các hogt dng tuyên truyên k) nim 
- TiiHwng Yen: 
+ T chüc L dâng hirong: Tinh Hung Yen chü trI, phi hçip v&i các cci quan 

lien quan thirc hin. 
+ Xây dimg, tràng tu, ton tao  khu hxu nim, nhà luu nim dng chI To Hiu: 

Thi;rc hin theo Hu&ng dan so 07-FIDIBTGTW, ngày 24/5/202 1 eüa Ban Tuyên 
giáo Trung rnmg. 

- Các ban, b3, ngành, doàn th Trung wo'ng: 
+ Ban Tuyên giáo Trung uong chi dao,  hu&ng dn và biên soan, phát hành 

dê cuong tuyên truyên k' nim; chi dao  Dài Truyên hInh Vit Nam xây dimg phim 
tài lieu tuyên truyên cho dông bào các dan tOc  thiôu so, nhât là a vüng Tây Bäc; 
chü trI, phôi hqp vói B Van hóa, The thao và Du ljch chi dao  Hang phim Tài lieu 
và Khoa hc Trung uong xây dimg phim tài lieu ye dông chI To Hiu. 

+ Hc vin ChInh trj quc gia H ChI Minh chü tn, phéi hqp v&i Ban Tuyên 
giáo Trung uong và tinh Hung Yen To chi'rc Hi thào khoa hçe cap b (ngành). 

- Thành ph Ha Ni: Chi dao  cáe sâ, ban, ngành, doàn th, don vj, dja 
ph'txcing, nhât là các co quan báo chI day manh  tuyên truyên trên các phixong tin 
thông tin dai  ehung, trang thông tin din tir, cáe an phâm tuyên truyên (sách, tài 
lieu...), thông qua các sinh boat  cüa các to chüc chInh trj - xã hi, to chre hi thào, 
tça dam... theo sr chi dao,  huóng dan eüa Ban Tuyên giáo Trung uong. 

2.10. Kj nim 120 nám Ngày sinh d1ng chI Vö Van Ngân (1902 - 2022), 
lânh dio lien bôi lieu biêu cüa Dáng và cách mlng Vil Nam 

a. N5i dung tuyên truyn 
- Than th, cuc d&i và cOng lao, dóng gop to l&n cUa dng chI VO Van 

Ngân v&i each mng Vit Nam: Tham gia thành 1p chi b An Nam Cong san 
Dáng, tr& thành mt trong nhüng dâng viên dâu tiên cüa Dãng; nhüng dóng gop 
tIch circ vào vic xây drng, phat triên Dàng trong giai doan mOi thành lip,  gop 
phân to l&n vào vic duy trI s1r lAnh dao  lien t11c cüa Dãng và khôi phiic phong trào 
each mng cüa quân chung & Gia Djnh - Chq L&n, trong thôi k' djch khUng bO 
träng; xây dmg khu can er 18 thôn Vu&n Trâu, Ba Diem, Hoc Môn, Gia Djnh lam 
h.0 eir an toàn eho Xir üy và Ban Chap hành Trung uong Dãng... 

- Tm gucing sang ngi v dao  due each mng cUa nguäi chin Si cong san 
Vô Van Ngân: Lông tnung thành vO han  v&i l tu&ng cong san; chI và tinh than 
each mng san kiên cu&ng, dung cam, luôn sang ng&i dao  due each mng, gàn bó 
máu thjt v&i Nhan dan, nói di dôi v&i lam; nêu cao tinh than trách nhim, doàn kêt, 
thuong yêu dOng chI, dOng bào. 
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- Các boat  dng tuyén truyn k nim din ra i ban, b, ngành, doàn th 
Trung uong và dja phixang, nhât là trên qué huang Long An. 

b. Các hogt d5ng tuyên truyn /g" nim 
- Tçzi Long An: 
+ T chirc L dâng huong, L kr nim cp tinh (thành): Tinh Long An chü 

trI, phôi hcip vi các co quan lien quan thrc hin; lãnh do tinh Long An dcc din 
van k niêm. 

- Xây dimg khu km nim, nhà luu nim dông cM Vô Vn NgarI: Thrc hin theo 
Hithng dan so 07-HDIBTGTW ngày 24/5/202 1 cüa Ban Tuyên giáo Trung uo'ng. 

- Cdc ban, b3, ngành, doàn ih Trung u'o'ng: 
+ Ban Tuyên giao Trung uang chi dao,  huóng dn và biên soan, phát hành 

dê cuang tuyên truyên kr nim; chü trI, chi dao  Dài Truyn hInh Vit Nam xây 
dimg phim tài lieu ye dông chj Vô Van Ngân; chü trI, chi dao  Nhà xuât bàn ChInh 
trj quôc gia Sr th.t xuât bàn sách ye dông chI Vô Van Ngân. 

+ Hc vin ChInE trj quc giaH ChI MinE chü trI, phi hçTp vOi Ban Tuyên 
giáo Trung uoig và tinh Long An To chüc hi thào kboa bce cap b (ngành). 

- Thành ph Ha Nôi: Chi dao  các sâ, ban, ngành, doàn th& dan vj, dja 
phuang, nhât là các ca quan báo chI day manh  tuyên truyên trên các phucing tin 
thông tin dai  chüng, trang thông tin din ti:r, các an phâm tuyên truyên (sách, tài 
lieu...), thông qua các sinh boat cüa các to chirc chInh trj - xã hi, to chüc hi thào, 
tça dam... theo sij chi dao,  huâng dan cUa Ban Tuyên giáo Trung uong. 

3. K nim nàm trôn ngày 1, sir kiin llch  sir quan tr9ng và k nim nárn 
trôn ngày thành 1p, ngày truyn thng cüa các ban, b, ngành, doàn the 
Trung trang; to chfrc quc t, do'n vj vu trang nhân dan, tinh, thành ph trtyc 
thuc Trung trong 

3.1. Kj5 nim 50 nàm Ngày Chiên tháng Ha Ni - Din Biên Pith trên 
không (18/12/1972 - 18/12/2022), vol các hort d3ng sau: 

- T chüc L k' nim ctp b, ngành (tinh, thành ph): Thành ph Ha Ni 
chU trI, phôi hçp vOi B Quôc phèng và các ca quan, dan vj lien quan thirc hin; 
länh dao  thành phô Ha Ni dc diên van k' nim. 

- T ehüe hi thâo khoa bce cp quc gia: B Quc phông thu trI, ph& hcrp 
vói Ban Tuyên giáo Trung uong và thành phô Ha Ni thire hin. 

- T chüc Chuang trInh tmyn hInh trrc tiêp "Gap m.t nhân chi'rng ljch siY': 
Ban Tuyên giáo Trung uang chü trI, phôi hçip vói B Quôc phông chi dao  Dài 
Truyén hInh Vit Nam thirc hin. 

- Xây dirng phim tài lieu: Ban Tuyên giáo Trung uang chü trI, phi hçTp vói 
Tong ciic ChInh tn, Quân di nhân dan Vit Nam chi dao  Din ánh Quân di nhân 
dan thrc hin. 

- T chüc tuyên tmyn, giáo diic b&ng nEiu hInh thirc: Các ban, b, ngành, 
doàn th Trung uang và dja phuung, nht là các cci quan thông tan, báo chI day 
math tuyên truyên trén các phucing tin thông tin dai  chüng, trang thông tin din 
t1r, các an phâm tuyên truyên (sách, tài lieu...), thông qua các sinE boat cüa cac to 
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chiirc chInh trj - xä hi, t ch(rc hi thão, t9a dam... theo sir chi dto, hithng dn 
tuyên truyên cüa Ban Tuyên giáo Trung wng. 

3.2. Kj nim 70 nám CIiièn thng Tây Bic 1952 (1 0/12/1952-1 0/12/2022), 
vói các hoit dçng sau: 

- To chrc hi thâo khoa h9c cp quc gia: Bô Quc phông chü trI, pMi hqp 
vói Ban Tuyên giáo Trung uang và tinh Yen Bái thirc hin. 

- Xây dmg phim tài 1iu v Chin thing Tây Bc 1952: Ban Tuyên giáo 
Trung uang chü trI, phôi hqp vái Tong Ciic ChInh trj Quân di nhân dan Vit Nam 
chi dao Din ành Quân di nhân dan thuc hin. 

- T chüc tuyên truyn, giáo dic bang nhiu hInh thrc: Các ban, b, ngành, 
doan th Trung irnng và dja phuang, nhât là the co quan thông tan, báo chI day 
math tuyên truyên trén các phuong tin thông tin dai  chüng, trang thông tin din 
tü, các an phâm tuyên truyên (sách, tài 1iu...), thông qua các sinh hoat  cüa các to 
chüc chinh trj - xã hi, t chirc hi thào, tça dam... theo sir chi dao,  huàng dn 
tuyên truyên cüa Ban Tuyên giáo Trung uong. 

3.3. Kj niçm nãm trbn ngày giãi phóng, ngày thành lip  tinh, thành ph 
trtc thu3c Trung wo'ng, ngà truyên thông cüa cdc ban, b3, ngành, doàn the 
Trung wong; to chá'c quôc tê, don vj vu trang nhân dân. Thrc hin theo Chi thj 
so 45-CT/TW cüa Bô ChInh trj, Nghj djnh sO 145/2013/ND-CP và Nghj djth so 
1 11/2018/ND-CP cüa ChInh phü; Ban Tuyên giáo Trung uclng chi dao,  huâng dan 
các hoat dng tuyôn truyên kr nim trên toàn quOc theo dê nghj cCia các tinh, thành 
phô, các ban, b, ngành Trung uang. 

4. K nim các ngày 1 quOc t 
4.1. Kj nim 152 nám Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2022) 
a. Ni dung tuyên truyén 
- Cuc dôi, s1r nghip và nhttng cng hin vT dai  cüa V.I.Lênin - Lath tii 

cuc Cách mng xã hi chü nghTa tháng MiRyi Nga dôi vâi phong trào cong san và 
cOng nhân quôc tê. 

- Khtng djnh giá trj bn vrng và sue sng trthng thn cüa chü nghTa Mac-
Lenin trong thôi dai  ngày nay và sr 4n d1ing sang tao  chü nghia Mác-Lênin vào 
sir nghip each mng Vit Nam trong giai doan mOi; dâu tranh, phàn bác các thông 
tin, quan diem sai trái, xuyen tac,  phü nhn giá trj l 1un và thirc tin cüa chü 
nghia Mác-Lênin, tir tithng Ho ChI Minh. 

- Tuyên truyn v các hoat dng k' nim din ra & các cp, các ngành. 
b. Các hogt d5ng tuyên truyên k' nim 
- Thành üy, Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan và Uy ban Mt trn T 

quOc Vit Nam thành phô Ha Ni dâng hoa tai  Tixqng dài V.I.Lênin & Ha Ni. 
- T chüc tuyên tmyn trên các phuong tin thông tin dai  chüng, trang thông 

tin din t& cüa các ban, b, ngành, doàn the Trung uang và dja phuong. 
- Các h9c vin, các tru&ng dai  h9c, trithng chith trj tinh, thành ph tüy diu 

kin to chüc t9a dam, hi thâo khoa h9c. 
4.2. Kj nim 202 nàm Ngày sinh Ph.Ang-ghen (28/11/1820 - 28/11/2022) 
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a. Ni dung tuyên truyé'n 
- Cuc d?yi, sir nghip và cong lao, ctóng gop to 1ón cüa Ph.Ang-ghen di vôi 

sir phát triên cüa chU nghia xã hi khoa hçc và giai cap cong nhân. 
- S 4n dting sang tto chü nghia Mác-Lênin vào sr nghip each mang và 

cong cuc dôi mâi a Vit Nam. 
b. Các hoçit d5ng tuyên truyê'n kj" nim 
- T chCrc tuyên tmyn trén các phiiang tin thông tin dai  ching, trang thông 

tin din ti:r cüa các ban, b, ngành, doàn the Trung rnmg và dja phixing. 
- Các hçc vin, các truang dti hçc, truang chInh trj tinh, thành ph tüy diu 

kin tO chüc tça dam, hi thão khoa h9c. 
4.3. Kj nim 204 nám Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2022) 
a. N5i dung tuyên truyên 
- Cuc dôi, s1r nghip và cong lao, dóng gop vi dti cüa C.Mác di vói sr nghip 

giài phóng dn tc, giài phóng giai cap, giái phóng xâ hOi  và giài phóng con nguai. 
- Khng djnh nhUng giá trj khoa h9c và cách mng trong Di san ti.r tu&ng cüa 

C.Mác, dc bit là chü nghia duy 4t bin chirng, chü nghia duy v.t ljch sü và hçc 
thuyêt giá trj thng dix. 

- Sir 4n diing và phát trin sang tao  cüa chü nghia Mac ô các mthc xa hi 
chü nghia hin nay, nhân manh  nhüng thành tru dem lai  và bài h9c kinh nghim; 
khäng djnh tInh dung dan và sue sOng manh lit cüa chU nghia Mac trong thôi dai 
ngày nay; dâu tranh phàn bác nhU'ng thông tin, quan diem sai trái, xuyên tac  phü 
nhn giá trj cüa chü nghia Mác-Lênin và tu trnng Ho ChI Minh. 

b. Các hogt d5ng tuyên truyn /cj' nim 
- T chüc tuyên truyn trên các phuang tin thông tin dai  chüng, trang thông 

tin din ti'r cüa các ban, b, ngành, doàn the Trung ung và dja phumg. 
- Các hc vin, trung dai  hçc, truang chInh trj tinh, thành ph tüy diu kin 

to ch'irc hi thâo, tQa dam khoa bce. 
4.4. Kj nim 105 nám Cách mzng tháng Mwôi Nga (07/11/1917 - 

07/11/2022) 
a. Ni dung tuyên truyn 
- Tm vóc, nghia ljch sci và thai dai  cüa cach mng Thang Muai Nga di 

vai phong trào cách mng the giai và each mng Vit Nam; chi ra nhüng bài hc 
kinh nghim cüa Cách mng Tháng Muai Nga; nguyen nhân dan den sir skip do 
cüa h thông chInh trj xà hi chü nghia a Lien XO và các nuóc DOng Au; bài hc 
dOi vai sçr nghip each mng và cOng tac xây drng Bang cüa Vit Nam. 

- Nhüng thành tiru cüa chü nghia xâ hi hin thirc trong 105 nàm qua, nhât 
là nhüng thành tiru trong qua trInh cãi cach, dOi mai a các nixâc xã hi chU nghia; 
nhing dóng gop cüa cac nuac xâ hi chU nghia cho hôa bInh, dOe  1p dan tOe,  dan 
chü, van minh và tiên bO xã hOi;  sir hçptác giüa các nithc xâ hOi  ehü nghia vói các 
nuóc trOn the gi&i trong bôi cành toàn câu hóa. 

- Khng djnh nhüng thành tiru to lan trong cOng cuOc  dôi mói dat nuac ta là 
két qua cüa sr 4n dng sang tao  chü nghia Mac - Lenin vào diêu kin ciii the a 
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Vit Nam; Dàng, Nba nrnc và Nhân dan ta kiên djnh m11c tiêu dc 1p dan tc và 
chü nghia xã hi. 

- Du tranh, phãn bác các thông tin, quan dim sai trái, phü nh.n nghTa 
ljch sii cüa Cách mtng Tháng Mu?i Nga di ti xóa bó chü nghia Mac -, Lenin; 
dông thi vach  trân am mini, thu doan  igi di7ing các van de trong nurc, chông phá 
each mng Vit Nam, chia rè, gay mat doàn kêt ni b, lam suy giàm lông tin cüa 
Nhân dan dôi vOi Bang, Nhà nuâc. 

b. Các hogt dng tuyên truyn lcj' nim 
- Thành üy, Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan và Uy ban Mt trQtn T 

quôc Vit Nam thành phô Ha Ni dâng hoa tai  Tuqng dài V.I.Lênin a Ha Ni. 
- T chirc tuyên truyn trên các phucmg tin thông tin dti chüng, trang thông 

tin din ti:r cüa các ban, b, ngành, doàn the Trung uang và dja phucmg. 
- Các h9c vin, các truô'ng dai  hçc, trrnmg chInh trj tinh, thành ph tüy diu 

kin to chüc t9a dam, hi thão khoa bce. 
5. K nim các sii' kin ljch sfr quan trçng và các ngày k nim khác: 

Ban Tuyên giáo Trung uong Co huang dan tuyên truyên kS'  nim theo dê ngh eüa 
các ban, b, ngành, doàn the, dja phuong và các Co quail, don vj. 

III. TO CHtC THTIC HIN 
1. Ban Tuyên giáo Thành üy: Xây dirng và ban hành hithng dn tuyên 

truyn kr nim các ngày l 1cn, sir kiin ljch si:r quan trçng trong näm 2022. Biên 
soan, phát hành tài lieu tuyên truyên, giáo dçic truyên thông ye các sir kin ljch sü 
tr9ng dai,  các ngày lê lan cüa Thu do, dat nuâc trong näm 2022. Phôi hçcp vOl các 
Co quan, don vj lien quan huOng dan, chi dao,  don doe triên khai cong tác thông 
tin, tuyên truyên, tO chuc các ho.t dng kST nim các ngày lê iOn, sir kin ljch s1r 
quan tr9ng trong näm 2022 trên dja bàn Thu do và djnh huOng thông tin, tuyên 
truyên trên báo trI, mng xä hi; näm tInh hInh tu tumg du lun xã hi; dâu tranh 
phân bác thông tin, quan diem, lun diu sai trái, chông phá Bang, Nhà nuOc, kich 
dng, xuyên tc, thu djch, gay chia r khôi di doàn kêt toàn dan tc. 

2. Ban Tuyên giáo qun, huyn, th üy, Bang üy trirc thuc Thành üy: 
Tham muu giüp cap üy, chInh quyên xay drng ke ho.ch chi do và to chüc k 
nim các ngày 1 iOn, si1 kin ijch sü quan trng trong näm 2022 trên dja bàn bang 
hInh thüc phü hcip, thiêt thc gàn vOi vic thirc hin thãng igi nghj quyêt dti hi 
Bang b dja phuong, don vj mInh và nhim vi chInh trj trong nàm 2022. Xây 
drng và trien khai huOng dn tuyên truyên tOi can b, dâng viên, doàn viên, hi 
viên, cong nhân viên, nguOi lao dng và Nhân dan vó'i nhiêu hInh thüc nhu: Tuyên 
truyên trên các phixong tin thông tin di chung, cO dng trirc quail, thông qua các 
hi ngh báo cáo viên, tuyên truyên vién, các sinh hott thixOng kS'  cüa các to chüc 
chInh trj - xâ hi... T.p trung tuyên truyên các phong trào thi dna yêu nithc, hoàn 
thành thang igi nhim vli chInh trj, các ehi tiêu phát triên kinh tê - xã hi cüa dja 
phuong, don vj; thirc hin tot chInh sách vOi gia dInh, nguOi có cong vOi each 
mng; chãm lo dOi sOng vt chat, tinh than cho các gia dInh có hoàn cánh khó 
khän, dông bào thiêu sO, vüng sau, vüng xa trung tam... 
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3. Mt trn T quôc và các to chfrc chInh trj - xã hi Thành p 
Chi do, hrnrng dn t chüc các hott dng tuyên truyn gn vôi thrc hin 

Nghj quyêt Trung uoTlg 4 (khóa XII) va Kêt lun so 01-KL/TW cüa BO ChInh trj 
khóa XIII ye tiêp tçic thirc hin Chi thj so 05-CT/TW "Vê day mgnh hQc tçp Va lam 
theo tu' tu'&ng, dgo dz'c, phong cách Ho ChI Minh"; phát dng các phong trào thi 
dua l.p thành tIch "Mig dat nithc dói mài, MImg Dáng - MImgXuân" và k nim 
cac six kiên ljch sir trQng dti, các ngày 1 iOn trong näm 2022; chäm lo dOi song 4t 
chat, tinh than, van dng can b, doàn vien, hi viên vuqt len khó khan, thách thüc, 
quyêt tarn lao dng, san xuât, kinh doanh, thçrc hin tot các nhim vii cüa co quail, 
dan vj; day manh  các hott dng nhân d.o, t11 thin, "Din ün dáp nghia ", "UO'ng 
nu'àc nhà nguOn ", hành huang ye nguOn, giao lu'u, gip mat, nói chuyn truyên 
thông; 11am chäc tInh hInh tu tuOng, tam trng cüa Nhân dan... 

Doàn TNCS H ChI Minh Thành ph& Chi dao,  huOng dn các c.p b Doàn 
to chirc cho doàn viên, thanh niên có các dçit sinh hoat  nhân kS'  nim các ngày 1 
quan tr9ng cüa Thu do và dat nuOc gän vOi các hoat  dng cüa Doàn, Hi, Dci; to 
chüc giao lu'u vOi nhân chrng ljch sO, boat  dng "ye nguOn", sinh hoat  truyên 
thông tai  nhUng dja danh ljch sO, each mng, tIch c1rc tham gia các hoat  dng 
"uOng nuOc nhO nguOn" và cOng tác xà hi... 

4. S& Van hoá và Th thao: Chi dao,  huOng dn phông van boa - thông tin, 
trung tam van hoá các quQtn, huyn, thj xâ, các dan vj chi'rc näng to chOc hoat  dng 
van hoá, van ngh, the thao, du ijch, triên lam, chiêu phim... ph%lc vi.i Nhân dan 
trong dip  têt, kS'  nim các sir kin ljch sO tr9ng dai  và các ngày lê iOn; to chOc các 
hoat dng thông tin, cô dng huOng ye co sO, nhât là 0 nhüng nai khó khàn, vüng 
xa trung tam và vUng dan tc It nguOi... 

5. SO Thông tin và Truyn thông: Chi dao  báo, dài, bàn tin Thành ph, 
trang thông tin din tO các Co quan, dan vj dua tin, tuyen truyên kjp thOi, dOng 
drnh huong ye ky rnêm cac six kiên lich six trong dai va cac ngay l ion, chi dao h 
thông truyên thanh tang cuOng cong tác thông tin, tuyên truyên ye k nim các sr 
kin ljch sO tr9ng dai  và các ngày ie iOn trong näm 2022, có bin pháp ngän chn 
nhftng thông tin tiêu circ, xO 1 nghiêm nhftng trixOng hçip sai phm trong thông tin 
không dOng ton chi, m11c dich, khOng dOng ni dung, djnh hithng. 

6. SO Ngoi v111: Phi hqp vOi cac don vj lien quan huOng dan, tao  diêu kin 
de phóng vien nuOc ngoài dua tin ye k' nim các sr kin ljch sO tr9ng dai,  các 
ngày ie iOn dien ra tren dja bàn Thu do; bien soan,  phát hành tâi 1iu tuyên truyên 
trong cong dông ngi.thi Vit Nam 0 nuOc ngoài, ban  be quOc tê ye các boat  dng 
"Mzmg Dáng - MIcng Xuân" yà k nim các skin ljch sO trçng dai,  các ngày ie 
iOn cOa ThO do và dat nuOc trong 11am 2022 gän yOi tuyên truyen duOng lOi, chO 
truong cOa Dàng, chinh sách, pháp lut cOa Nhà nuOc ye cOng tác dOi ngoi, boat 
dng ngoi giao, cong tác bâo v chO quyên biên, dào, biên giOi cOa Vit Nam. 

7. Hi Lien hip Van hQc - Ngh thut Ha Ni: Day manh  sang tác van 
h9c, ngh thi4t ca ngçii Dàng quang vinh, Bác Ho kInh yêu, dan tc Vit Nam anh 
hung, hInh ânh và con ngi.thi Ha Ni, nhftng diên hInh tiên tiên trong cOng cuc dôi 
mOi dat nuOc yà ThO dO; 4n dng các to chOc, cá than, that là giOi van ngh sT, 
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trI thüc day mnh sang tác và quàng bá, biu din các tác phm van bce, ngh thut 
chào mrng kS'  nim các sir kin 1ch s1r trng dai,  các ngày 1 Rn trong näm 2022. 

8. Hi Nhà báo thành ph ha Ni: Chi dto eác ehi hi nhà báo tang cithng 
hoat dng thông tin, tuyên truyên vói nhiêu hInh thüc sang tao,  sinh dng, h.p dn 
vâi ni dung kST nim các sir kin ljch sir trng dai,  các ngày lê hcn trong näm 
2022; tang cumg dôi mói ni dung, hInh thüc thông tin, tuyên truyên, nâng cao 
trách nhim chInh trj, trInh d chuyên mon eüa di ngü phóng viên, biên tp viên. 

9. Các báo, dài, ban tin Ha Ni: Barn sat chi dao,  djnh huóng cüa ban 
Tuyên giáo Thành üy chü dng xây dimg kê hoach, to chi'rc chuong trInh phát 
song, m& chuyên trang, chuyên mitc, xuât bàn an phâm chuyên dê...; tang thi 
luçmg tuyên truyên các boat dng giáo diie truyên thông, ljch sü; dua tin kjp thai 
boat dng k nim cüa Trung uong, Thành phô, cáe dja phuong, don vj, doàn the 
trôn dja bàn và các tinh, thành ban. 

Dài Phát thanh - Truyên hInh Ha Ni: T chüe chiu phim tài 1iu, tuyên 
truyên các hot dng lan cüa Thành phô và các dja phucing trong n'tthc; xây dmg 
kê hoach  tiêp song, truyên hInh trrc tiêp các lé ki nim cap quOc gia, lê k3i nim 
cap Thành phô và các hoat  dng k nim mt so sic kin quan trQng trong näm 
2022 duoc to chirc i Thu do. 

IV. MQT sO KHAU HIEU TUYEN TRUYEN 
1. Müng d.t nithc di mai, müng Dãng quang vinh, mrng xuân Nhâm Dan! 
2. Nhit lit chào mi'xng 92 nàm Ngày thành l.p Dàng Cong  san Vit Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2022)! 

3. Nhit 1it chào mi'rng 47 nam Ngày Giâi phóng min Nam, thng nht dt 
nuóc (30/4/1975 - 30/4/2022)! 

4. Nhit 1it chào müng 68 näm Ngày Chin thng Din Biên Phu (7/5/1954 
- 7/5/2022)! 

5. Nhit 1it chào mmg 77 närn Ngày Cách mng tháng Tam thành cong 
(19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quôc khánh nuóc Cong boa xä hi ehit nghia 
Viêt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)! 

6. Nhit 1it chào mi'rng 132 näm Ngày sinh Chu tjch H ChI Minh vT dai 
(19/5/1890 - 19/5/2022)! 

7. Nhit 1it chào mmg 68 näm Ngày Giài phóng Thu do (10/10/1954 - 
10/10/2022)! 

8. Nhit 1it chào mrng 50 nàrn Ngày Chin th&ng "Ha Ni - Din Biên Phu 
trên không" (18/12/1972 - 18/12/2022). 

9. Dâng b và Nhân dan Thu dO ra sure thi dua, quy& tam thc hin thing igi 
nhim viu phát triên kinh tê - xâ hi, dam báo an ninh - quOc phOng närn 2022! 

10. Dàng b và Nhân dan Thu do ra sue thi dua, dy manh  bce tp va lam 
theo tu tuang, dao  due, phong each Ho ChI Minh! 
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11. Dãng b và Nhân dan Ha Ni ph.n du scm dua Nghj quyt Dai  hi 
XIII cüa Dáng và Nghj quyêt Dai  hi XVII Dàng bO Thành phô thành hin thirc 
cuc song! 

12. Phát buy truyn thng van hin Thng Long - Ha Ni, Thu do anh hung, 
Thành phô vi hèa bInh, Thành phô sang tao, quyêt tam xây drng ThU do ngày càng 
giàu dep, van minh, bin di! 

13. Dãng Cong san Vit Nam quang vinh muon näm! 
14. Nithc Cong boa xã hi chU nghia Vit Nam muon nàm! 
15. ChU tjch H ChI Minh vi dai  sng mãi trong sr nghip cUa chUng ta! 

Can cü huóng dn nay, Ban Tuyên giáo Thành Uy d nghj các dja phuang, 
cton vj, các cap, các ngành sam xây dimg kê hoach và tO chüc thirc hin nghiêm 
tUc, hiu qua.!. 

Nciinhân: 
- Ban Tuyên giáo TW, (dê 
- Th.trirc TU, HDND-UBND-UBMTTQ TP, báo 
- DIc Trithng Ban TGTU, J cáo) 
- Van phông: HDND, UBND TP, 
- ThiRing trrc, BTG các qu.n, huyn, thj üy, (dê 
Dàng üy trirc thuOc Thành iiy, phôi 
- MTTQ va cac to chrc CT-)(H TP, hQp 
- Các si, ban, ngãnh TP, và 
- LH các HOi  KHKT; Hi LHV}INT HN, thrc 
- Flôi Nhà báo, các báo, dài, bàn tin TP, hiçn) 
- LDB và các phOng CM, 
- Luu VT, TT-TH. 

K/T TRU'€ING BAN 
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