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A

KEHOJLCH 
Tuyen truyen ky 111cm cac ngay le lon 

và sir kin llch sfr quan tr9ng trong näm 2022 

Can cir Huâng dn s 38-HD/BTGTU ngày 21/12/2021 cüa Ban Tuyên giáo 
Tinh üy ye' tuyên truyên k)' nim các ngày lê ló'n và sy' kiçn ljch th quan trQng 
trong nám 2022. Ban Thung vi Dâng Uy Khôi các Ca quan và doanh nghip tinh 
xay dirng kê hoich thrc hin, nhu sau: 

I. MUC BICH, YEU CAU 

1- Tuyên truyn sâu rng v truyn thng ljch si:r, van hóa và each mng cUa 
dan tc; lông yêu nuâc, chü nghia anh hUng, chI tir 1irc, tir ci.rmg và tinh than di 
doàn kêt toàn dan tc; gop phân cUng cô, bôi dap niêrn tin cUa can b, dâng vien, 
doàn viên, hOi  vien, ngui lao dng vào sir nghip dôi mcii dat nuc và hi nhp 
quôc tê duth sir lânh dao  cUa Dãng Cong san Vit Nam. 

2- Thông qua các hott dng tuyen truyn, k nim, to sr thong nht cao trong 
toàn Dãng b, cô vU, dng viên các ca quan, dan vj, doanh nghip, can b, dãng viên, 
doàn vien, hi viên, ngu?i lao dng vu'çit qua khó khàn, thách thCrc, chung sUc, dông 
lông, quyêt tam phông, chông dch bnh Covid- 19 hiu qua, khôi phiic và duy trI phát 
triên kinh tê - xã hi, chäm lo d?.ñ song cUa ngu?i lao dng. 

3- Vic th chUc k nim ngày l lan và sir kin ljch si:r quan tr9ng phãi dam báo 
dUng các quy dnh cUa Dâng, Nba nrnc; các hot dng tuyên truyn, k nim ducic 
t chUc bang nhiu hInh thUc phU hqp, có tr9ng tam, tr9ng dim, thit thrc, hiu 
qua, ti& kim, có sUe thuy& phiic, lan tóa sâu rng, gn vOi vic thirc hin nhim vj 
chInh trj cUa ca quan, dan vj, doanh nghip. 

II. NQI DUNG TUYEN TRUYEN 

1. K5 nim các ngày 1 1&n cüa dt ntr&c 

1.1. Kf nim 92 näm Ngày thânh 1p Bang Cng san Vit Nam (03/02/1930 - 
03/O2/2O22.) và ctón Tel Nguyen dan Nhâm Dan 

- Truyn thng ljch sU ye yang cUa Dâng Cong san Vit Nam; nhung mc 
son chói 19i cUa Dâng qua 92 nam thânh lap, xây dirng và tnthng thành; nhU'ng 
thang li vi di vâ thành tVu to lUn cUa dat nuac dithi sir lânh do cUa Dãng; 
khang dinh ban linh, trI tue, uy tin và nang 1irc lânh do, nang Fyc cm quyn và 
sUc chiên dâu cUa Dang. 
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- Chü nghTa xâ hi và con duô'ng di len chü nghia xã hi a Vit Nam; khng 
djnh chü nghTa xã hi là mic tiêu, 1 tu&ng cüa Bang Cong san và Nhân dan Vit 
Nam; di len chü nghTa xâ hi là yêu câu khách quan, là con dithng tat yêu cüa each 
mng Vit Nam; tp trung nêu bt nhth-ig thành tçru to lan, có nghTa ljch si'r trên con 
duang di len chü nghTa xâ hi cüa Vit Nam, nhât là trong han 30 nàm thirc hin cong 
cuôc dôi mai dat nithc. 

- Kt qua trong cong tác xây dirng, chinh dn Bang thôi gian qua, dc bit 
trong triên khai thirc hin Nghj quyêt Trung uang 4 khóa XII; tuyên truyên Kêt 
luân so 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 cüa Ban Chap hành Trung uang Bang khóa 
XIII ye day mnh xay dirng, chinh don Bang va h thông chInh trj vói trng tam là 
kiên quyêt ngän chn, day lüi, xr l nghiêm can b, dâng viên suy thoái ye ti.r 
tthng chInh trj, dao  dirc, li song, biêu hin "tr din biên", "tir chuyn hoá" trong 
ni b; Quy djnh so 37-QD/TW, ngày 25/10/2021 cüa Ban Chp hành Trung ucing 
Bang ye nhtng diêu dàng viên không dugc lam. 

- K& qua thrc hin nhim vi phát trin kinh t - xã hi, quc phông, an 
ninh, dôi ngoi; các giâi pháp bâo dam an sinh xa hi, ho trg doanh nghip phçic 
hôi san xuât kinh doanh; các phong trào thi dua yêu nuâc; anh hang chiên s thi 
dua, các tp the, cá nhân diên hInh tiên tien, dc bit là nhttng tam gixang sang, 
nhtng nghia cr cao dp cüa dOng bào, dOng chI, chiên s, di ngü y, bác s tuyên 
dâu trong Cong tác phông, chông dai  djch Covid-19. 

- Nhctng giá trj van hoá truynthng, phong tiic, tp quán tat dp cUa dan 
tc Vit Nam môi khi Têt den Xuân ye; thi:rc chap hành pháp 1ut ye an toàn giao 
thông, thirc hành tiêt kim, chông tham nhting, lang phi, tiêu ci1c, phê phán nhu'ng 
hành vi trái vâi van hóa, do düc, thuân phong m t1ic cüa nguôi Vit Nam và các 
biu hin thuang mai  hóa trong hot dng ie hi dien ra trixac, trong và sau T& 
Nguyen dan. 

- Các hoat dng chào mirng 92 nàm Ngày thành 1p Bang, rnrng xuân Nhâm 
Din; các hoat  dng "dn an dáp nghia", dng vien can b, chiên s, nguôi lao 
dng dang lam nhim vii trong djp Tet, nh&ng nguai có hoàn cãnh khó khàn, nhât 
là nhttng nguai bj ãnh hithng nng nê cüa dai  djch Covid-19, dông bào & vüng sâu, 
vüng xa, biên giâi, hãi dào cüa To quôc. 

- Tuyên truyn, giáo diic lông yêu nuac, nim tir hào v truyn thang quê 
huang cách mng, khang djnh v the cüa Tuyên Quang vói vai trô Thu do Khu giái 
phóng - Thu dO kháng chiên. Qua d, cO vu, dng viên các cap, các ngành, can b, 
dâng yiên và Nhân dan thi dua nO lirc phân dâu trong lao dng san xuât; tOn vinh, 
tn an nhüng cOng hiên, dóng gop cña Nhân dan, cüa can b lao thành cách mng, 
can b tien kh&i nghTa, nguai có cOng vâi cach mang. 

- Du tranh, phân bác thông tin, quan dim sai trái, thu djch, xuyên tac, 
chOng phá Bang, Nhà nuac và khOi dai  doàn ket toàn dan tc. 

1.2. Giô TE Hang Vu'ung (ming 10 tháng 3 am ljch) 

- Truyn thang dirng nuac yà gi nuóc cüa dan tc Vit Nam; giáo diic các 
th h nguai Vit Nam, nhât là the h tré hixóng ye ci nguOn cüa dan tc, tn an các 
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Vua Hung dã có cOng dirng nithc và các bc tin nhân có cong lao to 1n trong cong 
cuc dâu tranh chông gitc ngoi xâm, xây ding và bão v To quôc. 

- Các giá trj truyn thng, ljch sir, van hóa cüa dt nuóc và con nguYi Vit Nam 
duçic vun däp, hInh thành tü thai dai  Hông Vuong den thai d?i  Ho ChI Minh; tp 
trung nêu bt nhUng két qua trong vic kê thüa, phát buy truyên thông van hóa dan 
tc, xây dimg, phát triên van hóa, con nguii Vit Nam qua 35 näm thirc hin cong 
cuc dôi mai dat niiac, gán vâi tuyên truyên nhng ni dung cot lOi trong Nghj quyét 
Di hi XIII cüa Dãng ye xay d1rng, phát triên van hóa và con nguai Vit Nam. 

- Vai trô cüa süc mnh dai  doàn k& toàn dan tc trong s1r nghip xay dmg và 
bão v To quOc; khãng djnh các dan tc trong cong dông Vit Nam bInh däng, doàn 
kêt, ton trçng, giüp d 1n nhau vixqt qua khó khán, thách thüc, chién thäng dti djch 
Covid-19, xay dimg, phát triên kinhtê - xä hi, bâo dam an sinh xã hi, bâo v süc 
khöe vâ dai song Nhân dan. 

- C vu, dng vién các tng lap Nhân dan, ngthi Tuyên Quang & mci min 
To quôc và niiOc ngoài hithng ye cOi nguOn dan tc, chung s&c, dOng lông xây dirng 
qué hrong, dat nu&c phát trién. 

1.3. Kj nim 47 nám Ngày Giái phóng miEn Nam, tIzng nht dat ntthc 
(3 0/4/1975 - 30/4/2 022) 

- Giá trj và nghia ljch sü, tm vóc thai di cüa cuc kháng chin chng M 
ci'ru nhx&c; khAng djnh sir lânh do dung dan, sang suôt cüa Dãng và Chü tjch Ho ChI 
Minh là nhân to quyét djnh lam nên thàng lçii vi di cüa dan tc, giâi phóng mien 
Nam, thông nhât dat nithc. 

- Néu bt sue manh  di doàn kt toàn dan tc, tinh thn anh dung, muu trI, sang 
tao, qua cam, vixçlt mci gian khô hy sinh cüa quân và dan ta; vai trô cüa hu phuang 
lan mien Bäc vOi tiên tuyên lan mien Nam; sir giüp d& to lan cüa bn be quôc tê, cüa 
Nhân dan lao dng và hrc krqng tién b, yéu chung hOa bInh trén the giOi dôi vol sii 
nghip dâu tranh giành dc 1p dan tc, thông nhât dat rnrOc, dim cá nilOc di len chü 
nghia xã hi. 

- Net dc dáo, dc sc nht cüa ngh thut quân sr Vit Nam trong Chik djch 
HOChI Minh, dinh cao làCuc Tong tiên cong và nOi dy müa xuân 1975, giái phóng 
mien Nam, thông that dat ni.r&c; nhüng bài hçc kinh nghim qu báu ye tp hçp hrc 
hrçing, phát huy süc mnh cüa chI thông that dat nuOc và khát vng bOa bInh vào sij 
nghip xây dimg, phát trién và báo v vfing chac To quôc Vit Nam xã hi chü nghia. 

- Ton vinh và tn an các anh hông, lit s5, thuang binh, beth  binh, dng bào, 
chiên s5 dâ hy sinh tinh mng, cong hiên s&c hrc, trI tu và cüa câi, lam nên Di 
thäng müa xuân nãm 1975; chü trucing cüa Dáng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà 
nuOc và s1r quan tam giüp d& cüa doanh nghip, to chüc xã hti và các cp, các ngành 
dOi vOl các gia dInh thucing binh, lit s5', ngu&i có cOng vOl nuOc. 

- Dau tranh, phân bác nhung thông tin, quan dim sai trái, thu djch, xuyên tac 
ljch sCr, phü djnh vai trô lath dao  cüa Dang, Chü tjch H Chi Minh va cong lao, dóng 
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gop cüa các tng lcp Nhân dan trong sir nghip diu tranh giành dc 1p tir do cho 
dan tc, hôa bInh thông nhât dat nisâc. 

1.4. Kj n&m  68 nám Ngày chiên I/lang Di,i Biên Phil (07/5/1954 - 
07/5/2022) 

- Tuyên truyn di.thng 1i kháng chin: toàn dan, toàn din, trithng kS'  kháng 
chiên cüa Dâng; khäng djnh sir lãnh dto, chi do dung dan, sang tio cüa Dâng vâ 
Chü tjch Ho ChI Minh dôi vOl chiên djch Dông-Xuân 1953-1954 và Chiên thäng 
Din Biên Phü cling nhu toàn b cuc kháng chiên chông thirc dan Pháp xâm luçic. 

- Nêu bt th.ng lçii vi dal  trong cuc kháng chin chng thirc dan Pháp xâm 
krçc; khäng djnh nghia to iOn và sâu sac cüa chiên thäng Din Biên Phü dôi vOi 
dan tc và thOi dii; ton vinh và tn an các anh hung, 1it s', các tithng linh, can bô, 
chiên s, thanh niên xung phong, dan cong höa tuyên và quân dan câ nuOc dä anh 
dung chiên dâu, hy sinh, dóng gop sOc 1?c,  trI tue, cüa câi lam nên chiên thãng Diên 
Biên Phü "lOng 1y nàm châu, chân dng dja câu". 

- Nim tir hào, phát buy tinh thn Chin thng Din Biên Phü, quyt tam xây 
dirng các tinh vling Tây Bäc cOng vOl cá nuOc phát triên phôn vinh, hanh  phüc. 

- Tuyên truyn nhli'ng dóng gop to iOn cüa Nhân dan ta, trong do CO Nhân dan 
các dan tc tinh Tuyên Quang và ban  be quôc tê trong cuc kháng chiên chông thirc 
dan Pháp xârn luçic và trong chiên djch Din Biên PhO; nhlrng thành tru dat  duçic 
trong phát triên kinh tê - xã hi cüa dông bào các dan tc tinh Tuyén Quang sau 68 
nàm Chiên thãng Din Biên Phü; khoi dy chI tlr lirc, tir cuOng, quyêt tam xây 
dirng tinh ngày càng phát triên. 

1.5. Kj nim 132 nãm Ngày sin/i Cliii tjc/z H Clii' Mi,zli (19/5/1890 - 
19/5/2022,). 

- Than th& cuc dOi boat dng cách mng cüa Chü tjch H ChI Minh; ton vinh 
nhling cong hiên vi dai  cüa NguOi dôi vOl sir nghip cáchmng cüa Dáng và dan tc 
Vit Nam, vOl phong trào cong san và cong nhân quôc tê; the hin lông thành kInh 
tuOng nhO, tn an sâu sc cüa Nhân dan Vit Nam và tlnh cam yêu men, kInh tr9ng 
cüa nhân dan các nuOc trên the giOi dôi vOl Chü tjch Ho ChI Minh. 

- Khng djnh sOc sng truOng tn cOa tu tuOng H ChI Minh; phân tIch, lam 
rO s1r 4n diing và phát trin sang tao  tu tuOng Ho ChI Minh trong sir nghip dôi 
mOi, cong nghip boa, hin dai  boa dat nuOc và hi nhp quôc té; tp trung tuyên 
truyn v ni dung, giá trj và nghia to iOn cOn tir tuOng, dao  dOc, phong cách Ho 
ChI Minh; khang djnh tu tithng Ho ChI Minh, chü nghia Mác-Lênin là nén tang tu 
tuOng, kim chi nam cho hành dng cüa Dâng, là dng 1irc, nguôn sOc mnh to iOn 
d toàn Dâng, toàn dan và toàn quân ta phát buy ni hrc, vuçt qua kbO khàn, thách 
thOc, thirc hin thing lqi Nghj quyt Dai  hi XIII cüa Dâng và nhim v1i cách mng 
trong giai doan mOi. 

- Kt qua dat  duçic sau 5 näm thirc hin Chi thj s 05-CT/TW cUa Bt ChInb tn 
khóa XII; sir tIch circ cüa các cap, các ngành trong triên khai Kêt 1un sO 01 -KL/TW 
cüa B ChInh trj khOa XIII v tip tçlc thirc hin Chi thj so 05-CT/TW "Vé day mgnh 
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hQc tp và lam theo tu' tu'óiig, dgo th'c, phong cách H C'hI Minh". Tp trung phát 
hin, nhân rng mô hInh hay, each lam sang tao,  hiu qua trén các linh v1rc cüa di 
song xà hi; biêu dixo'ng kjp thyi nhUng tp the, ca nhân diên hInh tiên tiên, giiong 
"ngu?i tot, vice tot"; phê bInh nhüng to chüc Dâng có biêu hin icy là hoc triên 
khai K& lun s 01 -KL/TW có tInh chat hInh thirc, thiêu sang tao,  hiu qua. 

- D.0 tranh, phãn bác các thông tin, quan dim sai trái, xuyên tac  v than th, s1r 
nghip each mng cüa Chü tjch Ho Chi Minh vâ nhtThg giá tn to ion cüa tu tithng Ho 
ChI Minh. 

- Tuyên truyn d.m net v các hoat  dng cüa ChU tjch Ho ChI Minh tai  Tuyên 
Quang trong thñ kSr tiên kh&i nghTa tháng Tam 11am 1945 và thii k' kháng chiên 
chông thirc dan Pháp; ye tInh cam cüa Nhân dan các dan tc trong tinh vói Chü tjch 
Ho ChI Minh. Nhfing dja phucmg CO di tIch ye Chü tjch Ho ChI Minh tO chüc dâng 
hixcmg tuO'ng nim (huyn So'n Dtrcrng, huyn Chiêm Hóa, huyn Yen Soii, thànhphó 
Tuyên Quang). 

- Tip ti,ic c vu, dng viên dti ngU van ngh si, phóng viên và Nhân dan tharn 
gia hoat dng sang tác, quâng bá tác phâm van hçc - ngh tht4t  và báo chI ye chü dê 
"HQc tcp và lam theo tu tithng, dao d&c, phong cách Ho C'hI Minh ". 

1.6. Kj n4m 77 nám Ngày Cách m9ng tháng Tam thành cong (19/8/1945 - 
19/8/2 022) và Ngày Quôc khánh nithc C3ng hba xii h5i clzü nghia V4t Nam 
(02/9/1945 - 02/9/2022) 

- B6i cãnh, din bin, nguyen nhân thing lqi, nghia ijch sr và bài h9c kinh 
nghim cüa Cách mng tháng Tam näm 1945; khäng djnh tam vóc thai dai  cüa Cách 
mng tháng Tam và sir ra dai nuóc Vit Nam Dan chü Cong hôa (nay là nuac Cong 
hOa Xã hi Chü nghia Vit Nam); s1r v.n diing sang tao  nhüng bài hc kinh nghim 
cüa Cách mng tháng Tam trong cong cuc dOi mói dat rnthc, hi nhp quOc tê và 
xay dung, bâo v TO quOc Vit Nam xã hi chü nghia. 

- Nhüng thing li vT dai  và thành tru to l&n cüa dt nisóc gn tam thp k' 
qua, nhât là sau han 30 nàm thirc hin duang lOi dOi mai dat nuóc do Dâng khai 
xisâng va lành dao;  khäng djnh dat nuâc ta chiia bao gia co thrqc co dO, tiêm hrc, 

the và uy tin quOc tê nhu ngày nay; nêu bt cOng lao, cOng hiên to ion cüa toàn 
Dâng, toàn dan và toàn quân ta, sir giüp dc qu báu cüa ban  be quOc té trong các 
giai doan each mng. 

- Lông tir hào, ti,r tOn dan tc, tinh thn yêu nithc, chI tir lirc, t1r ciiang, sirc 
manh dai doàn kêt toàn dan toe va khát vong phát triên dat nixâc phôn vinh, hanh 
phüc trong mOi ngixai Vit Nam, nhât là dOi vâi the h tré hin nay. 

- Du tranh, phán bác các thông tin, quan dim sai trái, thu djch, xuyên tac 
lich sü, phü nhan giá trj, nghia cüa Cach mng tháng Tam, vai trô lãnh do cüa 
Dãng và Chü tjch Ho ChI Minh; báo v nên tang tu tiRing cüa Dàng. 

1. Z Kjni?in 75n1,n Ngy Thimng b/nh Litsf (27/7/1947- 27/7i202g) 

- Y nghia ljch s1r, chInh trj, xã hi và giá tn nhân van cüa Ngày Thuang binh 
Liêt s; truyên thông tot dçp "UOng nithc nhâ nguôn", "An qua nhó ng1Rii trng 
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cay" cüa dan tc; th hin lông bit cm cüa Dâng, Nhà nixâc và Nhân dan ta di vi 
các thucing binh, lit s5 và nguii có cong vâi cách mng; tOn vinh và kháng djnh sir 
cong hiên, hy sinh cüa các thuong binh, lit s và ngithi có cOng v&i cách mng là 
vô giá... 

- Nhtng thành tru ni bt trong cOng tác thuang binh, 1it s và ngtthi có cong 
vOl cách mng trong 75 näm qua, nhât là két qua 16 nám thijc hin Chi thj s 07-
CT/TW, ngày 14/12/2006 cüa Ban BI thu Trung uang Dâng ye "Tang cung lãnh 
do, chi do dôi vOi cong tác thixcmg binh, lit s', ngithi co cOng và phong trào "Den 
on dáp nghia"; trong do can nhân mnh nh&ng két qua nôi bt trong vic xây drng 
và thirc hin chInh sách, ché d uu däi dôi vOi ngixOi có công; ye kêt qua thirc hin 
vic chäm soc thuong binh, bnh binh, gia dInh 1it s5' và phiing duO'ng bâm Vit 
Nam anh hung, ye cOng tác tim kiêm, quy tp hài cot lit s, ye vic khoi dy và 
phát buy tinh than tir lirc, tir cithng cüa các thucing binh, bnh binh, ngithi có cong 
vOi cách mng,...; dâu tranh, phê phán nhtThg biêu hin tiêu crc trong triên khai 
thirc hin chInh sách, chê d ixu dâi dôi vOi thisang binh, lit s vâ nguYi có công; 
dông th?yi dê xuât, kiên nghj giãi pháp thirc hin tot cong tác thuong binh, liêt s vâ 
nguii có cong vOi cách m1ng. 

- Biu duo'ng nhUng thuong binh, bnh binh, gia dlnh lit s', nguOi có cong 
vOi cách mng vuqt kbó vuon len, tIch circ tham gia các phong trào thi dua yêu nithc; 
phát hin, nhân rng các diên hInh tiên tiên trong các phong trào "den on dáp nghia", 
chung süc giüp dc các gia dInh chInh sách khàc pbiic kbó khãn, cãi thin cuc song. 

2. K nim nám trôn ngày sinh các dng chI lãnh dio chü chôt cüa Dãng, 
Nhà nirO'c; lãnh dio tin bôi tiêu biêu cüa Bang và cách ming Vit Nam 

(Kj nim 120 nàm Ngày sinh dng chI Lê Hang Phong, Ting BIt/rn' Ban Ch4 
hành Trung u'ong Dáng Cong san Vit Nam (1902 - 202); 110 nám Ngày sinh dóng 
chI Nguyen Van Cli' (9/7/19 12 - 9/7/2022,), Tong BI thu' Ban Chap hành Trung ucmg 
Dáng Cong san Vit Nam, 110 nám Ngày sinh dOng chI V5 C'hI Cong (7/8/1912 - 
7/8/2022), Chli tjch Hói dOng Nhà nu'óc (nay là Chü tich  nu'ác), 110 nám Ngày sinh 
dcng chI Phgm Hung (11/6/1912 - 11/6/2022), Chli tjch Hi dóng Bô trtthng (nay là 
Thu tu'&ng chInhphu,); 100 nãm Ngày sinh dông chl VO Van Kit, Tim twang C!hInh 

phü nu'ó'c C3ng hôa xâ hç5i chli nghia Vit Nam (23/11/1922- 23/11/2022); 110 nãm 
Ngày sinh dóng chI Lê Van Lwoiig (28/3/19 12 - 28/3/2022), lãnh dgo tiên bOi tiêu 
biJu cia Dáng và cách mgng Vit Nam; 120 nàm Ngày sinh dông chINguyên Phong 
Sac (01/2/1902 - 01/2/2022), länh dgo tiên bOi tiêu biêu cia Dáng và cách mgng 
Vit Nam; 120 nám Ngày sinh dong chI Phan Dàng Licu (05/5/1902 - 05/5/2022), 
lânh dgo tiJn Mi tiêu biJu cia Dáng và cách mng Vit Nam; 110 nàm Ngày sinh dOng 
chI TO Hiu (1912 - 2022), lành dgo tiên bói tiêu biéu cia Dáng và cách rngng Vit 
Nam; 120 nám Ngày sinh dng chI Vô Van Ngán (1902 - 2022), lânh dgo tién bOi tiêu 
biéu cia Dáng và cách mgng Vit Nam). 

Tp trung giOi thiu ye cuc d?yi, s1r nghip, phâm chat dao  düc cách mng và 
nhU'ng cng hin, dóng gOp cüa các dng chi lãnh dio chü chOt cüa Dáng, Nba ni.rOc, 
các nhà lãnh do tiên bôi tiêu biêu dOi vOi sir nghip cach mng cua Dang, dat nuoc. 
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3. Ky nim nám trôn mt sI ngày 1 vã sr kin J!ch  sr quan trQng Va các 
ngày lê quôc tê 

3.1. Kj nim 50 nim Ngiy C'hién thIng Ha N5J - Din Biên Pith trên không 
(18/12/1972 -18/12/2022); Ky ni?m 70 nim Chiên thing Thy Bic 1952 (10/12/1952-
10/12/2022). 

3.2. Kj nim 152 nãm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/18 70 - 22/4/2 022) 

- Cuc d?ñ, si,r nghip và nhtmg cng hin vi dii cüa V.I.Lênin - Lãnh ti1 cuc 
Cách mng xã hi chñ nghia tháng Mi.thi Nga clôi vi phong trào cong san và cong 
nhân quôc tê. 

- Khng djnh giá trj bn vng và sure song tnthng ttn cüa chü nghia Mac-
Lenin trong thi dii ngây nay và sir vn diing sang tuo chü nghia Mác-Lênin vào sir 
nghip cách mung Vit Nam trong giai don rni; dâu tranh, phãn bác các thông tin, 
quan diem sai trái, xuyên tc, phü nhtn giá trj 1 lun và th1rc tiên cüa chü nghia 
Mác-Lênin, tu tu&ng Ho ChI Minh. 

3.3. Kj nim 202 nàm Ngày sin/i Ph.Ang-g/ien (28/11/1820 - 28/11/2022) 

- Cuc diii, s11 nghip và nhQng dóng gop to 1n cüa Ph.Ang-ghen di vi si,r 
phát triên cüa chü nghia xä hi khoa h9c Va giai cap cOng nhân. 

- Sir vn diing sang to chü nghia Mác-Lênin vâo si,r nghip cách mng và 
cOng cuc dOi rnâi a Vit Nam. 

3.4. Ky nim 204 nám Ngày sinh C.Mdc (05/5/1818 - 05/5/2 022) 

- Cuôc d&yi, sir nghip và cong lao, dóng gop vi d?i  cOa C.Mác dôi vói sir nghip 
giâi phóng dan tc, giái phóng giai cap, giãi phóng xâ hi và giâi phóng con nguiai. 

- Khàng djnh nhitng giá trj khoa hçc và cách mtng trong Di san tis tithng cüa 
C.Mác, dc bit là chü nghia duy vt bin chüng, chü nghia duy vt ljch sur vã h9c 
thuyêt giá trj thng dux. 

- Sir vn diing và phát trin sang to cüa chü nghia Mac a các nithc xã hi chü 
nghia hin nay, nhân manh  nhüng thành tru dem lai  và bài h9c kinh nghim; khang 
djnh tinh dtng dan và si'rc sOng mânh lit cOa chü nghia Mac trong thai dai  ngày 
nay; dâu tranh phân bác nhüng thông tin, quan diem sai trái, xuyên ttc phü nhn giá 
trj cüa chü nghia Mác-Lênin vã ti.i tix&ng Ho ChI Minh. 

3.5. Ky nim 105 nim Cich ming thing Mtrôi Nga (07/11/1917 - 
0 7/11/2022) 

- Tm voc, nghia ljch sur và thai dai  cña Cách mng Tháng Muai Nga dôi 
viii phong trào each mung the giOi và each mtng Vit Nam; chi ra nhthug bài h9c 
kinh nghim cüa Cách mng Tháng Muai Nga; nguyen nhân dan den sir siup do cüa 
h thOng chInh trj xâ hi chO nghia a Lien XO và cac nix&c DOng Au; bài h9c dôi vai 
si,r nghip each ming va cOng tác xây drng Dãng cüa Vit Nam. 

- Nhng thành tru cuia chü nghia xà hi hin thirc trong 105 näm qua, nhãt là 
nhung thành tiru trong qua trInh cãi each, dOi mäi a các niiâc xã hi chO nghia; 
nhuiig dóng gop cüa cac nuâc xã hi chü nghia cho hôa bInh, dc 1p dan tc, dan 
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chü, van minh và tin b xA hi; s1r hçp tác giüa các nithc xã hi chü nghra i 
nilàc trên the giOi trong bôi cãnh toàn câu hóa. 

- Kh&ng djnh nhüng thành tru to 1n trong cong cuc di mâi dt nhxYc ta là 
kêt qua cüa sir 4n dng sang tao  chü nghia Mac - Lenin vào diêu kin cii the Vit 
Nam; Dâng, Nhà nuOc và Nhân dan ta kiên djnh miic tiêu dc 1p dan tc và chü 
nghia xà hti. 

- Du tranh, phân bác các thông tin, quan dim sai trái, phü nh.n nghia ljch 
sir cüa Cách mng Tháng Mithi Nga di ti xóa bo chü nghTa Mac - Lenin; dong thyi 
vch trân am mini, thu doan Igi diing các van dé trong nuécc, chông phá cách mng 
Vit Nam, chia rê, gay mat doàn kêt ni b, lam suy giàm lông tin cüa Nhân dan di 
vâi Dâng, Nba nithc. 

4. K nim các ngày thành Ip, ngày giãi phóng tinh, thành phô trçrc thuEc 
Trung tro'ng; ngày truyén thông cüa dla  phtro'ng, co' quan, don vj 

4.1. Kj nim 191 nàm thành 41p  tinh Tuyên Quang (04/11/1831 - 04/11/2 022) 
Khng djnh vi tn ljch s1r cüa tinh Tuyên Quang, &ng thii on iai  truyn thng 

ye yang cüa nhân dan các dan tc tinh Tuyên Quang trong sii nghip dâu tranh giânh 
dc l.p dan tc, xây drng và bâo v To quôc. Tiêp t1ic khäng djnh vj the, vai trô, 
hem tir hào cüa tinh Tuyên Quang - Thu do Khu giái phóng - Thu do Kháng chiên, 
cô vu các phong trào thi dua yêu nuOc quyêt tam xây dijng tinh Tuyên Quang ngày 
càng phát triên. Tuyên truyên vic triên khai th1rc hin các miic tiêu, thim viii Nghj 
quyêt Dai  hi di biêu Dãng b tinh lan thir XVII, nhim k' 2020 - 2025 và nghj 
quyêt dai  hi dãng b các cap. 

4.2. Kj niçm 75 nâm ngày C/zü tjc/i Ho ChIMinh tro' 4i Tuyên Quang Ian!, 
dzo cu3c kháng chiên chng thrc dan Pháp (02/4/1947-02/4/2022) 

HInh thüc tuyên truyn, k nim: T chirc hi thão khoa hçc cp tinh; tuyên 
truyn thông qua các phung tiên báo chI, cong thông tin din ti:r, trang thông tin 
din tir, mng xã hi; thông qua di ngü báo cáo viên, tuyên truyen viên; qua sinb 
boat chi b, sinh hoat cña các to chüc chInh trj - xã hi. 

4.3. Kj nim 75 näm Chiln thàng Blnh Ca (10/194 7-10/2022) 

HInh thüc tuyên truyn, k' nim: To chiirc hoat dng quy mô cap tinh, boat 
dng dâng hucmg, chuang trInh ngh thut. Tuyen truyên thông qua các phinmg tin 
báo chI, cng thông tin din tü', trang thông tin din tir, mng xã hi; thông qua di ngü 
báo cáo viên, tuyên truyn viên; qua sinh hoat chi b, sinh hoat  cüa các to chüc chinh 
trj - xãh)i. 

4.4. Kf nim ngây thinh IIp,  truytn thñng ala co'quan, don doanb nghip 

Thirc bin theo Chi thj so 45-CT/TW cüa B ChInh trj, Nghi dinh so 
145/2013/ND-CP vàNghj djnh sé, 111/2018/ND-CP cüa ChInh phü. 

5. K nim các suy kiin ljch sfr quan tr9ng vã các ngäy k nim khác 
Can cü theo huó'ng dan, d cuo'ng tuyen truyn k nim cüa Ban Tuyen giáo 

Tinh uy, Ban ThiRmg vi1 Dâng üy KMi có k hoach; hisàng dn riêng. 
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III. HINH THC TUYEN TRUYEN 

Can ci.'r tInh hInh thirc t, các Co quan, don vj, doanh nghip t chirc k nim 
các ngày lé lan và sir kin ljch sü quan trong trong näm 2022 vai hInh thirc phü hqp: 

1. Tuyên truyn trén báo chI, trang thông tin din t1r cüa Co quan, don vj, doanh 
nghip, mng xã hi, các tài 1iu, an phâm tuyên truyên; thông qua di ngü báo cáo 
viên, tuyên truyên viên; các phuong tin cô dng trçrc quan; to chüc cuc thi, hi 
thâo, tça dam, gp mt truyên thOng, thäm di tIch ljch sü, két np Dáng, trao tng Huy 
hiu Dâng, thàm hôi các gia dInh, dOi tucYng chInh sách,...; to chüc phát dng các phong 
trào thi dua, các hoat dng van hóa - van ngh, the dijc - the thao;. .thông qua hi nghj 
báo cáo viên, tuyên truyên viên và sinh hott cüa cac to chirc doàn the; chü trçng tuyên 
truyên cho dOi tixçing là thanh niên, hc sinh, sinh viên và ngi.thi lao dng trong các 
doanh nghip... 

2. Các hInh thüc tuyên truyn cn báo dam dung quy djnh tai  Chi thj s 45-CT/TW, 
ngày 22/7/2010 cUa B ChInh trj ye dOi mói, náng cao hiu qua tO ch&c các ngày k3" nim, 
nghi th&c trao tgng, don nhn danh hiu vinh dy'Nhà nu'ác và các hInh th&c khen thu'Ong 
cao; Nghj djnh sO 145/2013/ND-CP, ngày 29/10/20 13 cüa ChInh phü quy djnli ye to ch&c 
ngày kj nim, nghi th&c trao Øng, don nhán hInh th'c khen thu'Ong, danh hiu thi dua, 
nghi lé dOi ngogi và dOn, tiép khách nwO'c ngoài; Nghj djith so 111/201 8/ND-CP ngày 
31/8/2018 cüa Chmnh phü Quy ct/nh ye ngày thành 42p,  ngày truyên thong, ngày hu'Ong thig 
cüa các bç5, ngành, ct/a phuvng 

3. T chüc treo c Dáng, cê T quic, trang trI khu hiu, bang zôn, th phuan 
cô dng tuyên truyên trong djp k' nim cac ngày l lan, các sir kin chInh trj cüa dat 
nuOc, cüa tinh (co kliáu hiu tuyên truyên kern theo). 

IV. TO CHUC THC HIN 
1. Ban Tuyên giáo Bang üy Khi 
Theo dôi, don dc, kim tra, giám sat vic trin khai thirc hin k hoach tuyên 

truyên kS'  nim các ngày lê ian và sir kiin ljch sir näm 2022 tai  các chi, dâng b co 
sO', cac doàn the KhOi; djnh k5i báo cáo Ban ThtxO'ng vi Dàng üy Khôi CáC CO quan 
và doanh nghip tinh. 

2. Các chi, dãng b ci s& 
- Chi dao  t chuc t& các hoat  dng tuyên truyn k' nim các ngày l ian và s 

kin ljch si:r quan trQng trong närn 2022; xác djnh day là mt trong nhüng thim vi 
trç)ng tam gop phan giáo dc truyên thông ljch sO' each mng, tao  dng 1irc thrc hin có 
hiu qua các nhim vi chInh trj cüa co quan, don vj, doanh nghip. 

- LAth dao  co quan, don vj, doanhnghip t chuic kS'nim  các ngày l l và sir 
kin ljch sO' theo quy djnh gàn vó'i vic triên khai thirc hin Kêt iun so 21 -KL/TW ngày 
25/10/2021 cüa Ban Chap hành Trung uang ye day rngnh xây dy'ng, chInh dOn Dáng; 
Kêt 1un so 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 cüa B ChInh tn khOa XIII ye tiêp tic thrc hin 
Chi thj so 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 cüa B Chinh trj (khóa XII) "Vé day rngnh hQc 
t2p va lam theotu tu'Ong, dgo dá'c, phong cách Ho ChI Minh ". Clii dao  di ngü báo cáo 
viên, tuyên truyên viên tuyên truyên kjpthO'i các ni dung theo djnh huâng cüa tinh, cüa 
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Dáng üy KMi các Co quan và doanh nghip tinh. T chi'rc treo bang zon, khu hiu tuyén 
truyên ti co quan, don vj, doanh nghip. 

- Các chi, dãng b co so': Báo Tuyên Quang, Dài Phát thanh và Truyn hInh 
tinh, Hi Van h9c ngh thut tinh, So' Thông tin và Truyên thông, So' Van hóa, The 
thao và Du ljch, Truo'ng ChInh trj tinh, TriRmg Dui hc Tan Trào lânh do co quan, 
don vj xay di,rng kê hoach tuyên truyên k nim các ngày lê 1o'n và sir kin ljch sà 
quan trong cua dat nuoc, cac six kiên chrnh tn cua trnh co trong tam, trong diem, tao 
dâu an sâu dam;  chü tr9ng tuyên truyên các nhân to mâi, diên hInh tiên tiên, guong 
ngixo'i tot, vic tot. 

3. Các doàn th Khi 
Phát dng phong trào thi dua 1p thành tIch châo mrng k nim các ngày 1 ban 

và si,r kin ljch sü quan tr9ng cüa dat nuo'c trong näm 2022; to chüc các hot dng giao 
liru, hânh trInh ye nguôn, sinh hot truyên thông, van ngh, the thao trong can bô, doàn 
vien, hi vien. 

Noi nhân: 
- Thuing trirc Tinh üy (báo cáo), 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy, 
- Các ban, Van phOng Dáng Uy Khôi, 
- Các doàn the Khôi, 
- Các chi, dãng bO co' si, 
- Liru VP Dáng üy Khôi. 

T/M BAN THIRNG VU 
PHO 

0 G SAN 1, 
(,C• 

;r 
,DANGUY ! 

*  KHÔ1CCCO ,dø 

VADOANHNGP  ,d 
ENIU 

1'N i3' 
Trãn Vit Hung 

THLrONG TRVC 
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MQT SO KHAu HIU TUYEN TRUYEN 
(Kern theo KI hogch s 39-KH/D UK ngày 27/12/2021 cla BTVDáng uj Khi,) 

1. Mmg dt nuOc d& mâi, mirng Dâng quang vinh, müng Xuân Nhâm Din! 

2. Nhit 1it chào müng 92 nàm Ngày thành 1p Dâng Ctng san Vit Narn 
(3/02/1930 - 3/02/2022)! 

3. Nhit 1it chào müng 47 näm Ngày Giái phóng min Nam, thng nht dt 
nuc (30/4/1975 - 30/4/2022)! 

4. Nhit 1it chào müng 68 nãm Ngày chin thäng Din Biên Phü (7/5/1954 - 
7/5/2022)! 

5. Nhit 1it chào mirng 77 näm Ngày Cách mng tháng Tam thânh cong 
(1 9/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quôc khánh nuâc Cong boa xâ hi chü nghia Vit 
Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)! 

6. Nhit 1it chào müng 132 nàm Ngày sinh Chü tjch H ChI Minh vi di 
(19/5/1890 - 19/5/2022)! 

7. Dy mnh hçc tp và lam theo tix tirâng, do düc, phong cách Ho CM Minh! 

8. Dáng Cong san Vit Nam quang vinh muon näm! 

9. Nuâc Cong hoà xã hi chü nghia Vit Nam muon näm! 

10. Chü tjch H ChI Minh vi dai  sng mâi trong sij nghip cüa chüng ta! 

11. Nhit 1it chào mtrng 82 11am Ngày thành 1.p Chi b Mo Than (20/3/1940 
- 20/3/2022)! 

12. Quy& tam th1rc hin thing lçii Nghj quyt Di hi dti biu Dâng b tinh 
lan thu XVII! 

13. Quyt tam xây d1rng tinh Tuyên Quang - Thu do khu giâi phóng, Thu do 
kháng chiên ngày càng giàu dçp, van minh! 

14. Quyt tam xây d%rng tinh Tuyên Quang phát trin khá, toàn din, bn vftng 
trong khu vrc mien nüi phIa Bäc! 

15. Tuyên Quang - Thu do khu giái phóng - Thu do kháng chin - Doàn k& - 
Hi nh.p - Phát triên! 

16. Nhit 1it chào müng 191 näm thành 1p  tinh Tuyên Quang (4/11/183 1-
4/11/2022)! 

17. Thi dna 1p thành tIch chào müng 191 näm thành 1p tinh Tuyên Quang 
(4/11/1831-4/11/2022)! 
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