
TRIXNG BAN 
UONG BAN 

g Anh Tuãn 

DANGTJYKHOICACCOQUAN BANG CQNG SAN VIT NAM 
vA DOANH NGHP TINH 

BAN TUYN GIAO 
* Tuyên Quang, ngày 19 tháng 10 nám 2022 

S6 51-CV/BTG 
V/v gii tài lieu hu6ng dán 

tuyên truyên 

KInh gui: - Các chi, dãng b co s, 
- Các doàn the Khôi. 

Th%rc hin chi dao  cüa Ban Tuyên giáo Tinh Uy, Ban Tuyên giáo Dãng üy 
Khi cac c quan và doanh nghip tinh giri ni dung tài 1iu tuyên truyên, ciii the 
nhix sau: 

1. Hithng dn t chüc, tuyên truyn các hott dng ki nim các ngày l lan 
và sir kin ljch sir quan trçng trong 03 nàm 2023 - 2025. 

2. HuOng dn tuyên truyn an ninh môi tru?ing phiic viii phát trin bn vftng 
dat nuac. 

3. Tuyên tmyn k nim 70 näm Chin thtng Tây Bc (1952 - 2022). 

(Co tài lieu tuyên truyn gui kern theo). 

D nghi cac chi, dng b cci sâ, các doàn th Kh& trin khai tuyên truyn ctn 
can b, dãng viên, doàn viên, hi viên và nguñ lao dng báo dam kjp thôi, hiu qua, 
thiêt thirc, phü hçp vâi co quan, dcin vi, doanh nghip. 

Nyi nhân: 
- Nhu trên, 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy (báo cáo), 
- Thu&ng trirc Dãng üy Khôi (báo cáo), 
- Các ban, Van phông Dãng üy Khôi, 
- Các doàn the Khôi, 
- Lmi BTG Dãng üy Khôi. 





TINH TJY TUYEN QUANG BANG CONG  SAN VIT NAM 
BAN TUYEN GIAO 

* Tzçyen Quang, ngày 12 tháng 10 nàm 2022 
S 58- HD/BTGTU 

HNG DAN 
T chfrc, tuyên truyn các hot dng k nim các ngày 1 I&n 

và sli kiin ljch sfr quan tr9ng trong 03 nm 2023 - 2025 

Thirc hin I-Ii.r&ng dn s 69HD/BTGTW ngày 20/9/2022 cüa Ban Tuyên 
giáo Trung uong ye to chzc các hogt d5ng kf' ni,n các ngày lê ion và st kin Uch st'c 
quan trçing trong 03 nárn 2023-2025, Ban Tuyên giáo Tinh Uy hucng dn to chic, 
tuyên truyên nhu sau: 

I. MVC  DtCH, YEU CAU 

1. Tto sr thng nh.t trong lành do, chi dao  và th chirc k' nim các ngày l 
ion, six kin ljch sii quan trng trong 03 nArn 2023 - 2025; phát huy vai trô, trách 
nhim cüa ca h thông chInh trj và xã hi nhàm tuyên truyên sâu rng truyên thông 
ljch sir, v.n hóa và cách mng cüa dan tc; giáo diic tix tithng chinh tij, lông yêu 
mthc, niêm t1r baa, t1r tOn dan tc, khäng djnh sir kiên dlnh  con durng cách mng 
ma Dâng, Bác Ho và Nhân dan ta 1ra chn; khäc sâu do l' "uOng nthc nhâ 
nguôn", lông biêt an sâu sac vâi các bc tiên nhân, danh nhân dã Co cOng drng 
mxó'c và gift rnrO'c; khai dy chü nghi'a anh hCmg cách rnng, tinh than di doàn k&, 
y chi tix h.rc, tu cuang va khat vong phat triên dat rnrcic phOn vinh, banh phuc theo 
tinhi than Nghj quyêt Dai  hQi di biêu toàn quOc lan thr XIII cüa Dáng; bôi clap 
niêin tin cUa Nhan dan dOi vi Bang, Nhà rnrc; khàng djnh cong cuc dOi mâi dat 
nuóc do Bang ta khi xithng và iãnh do là ding dan, sang to. 

2. Thông qua các hot dng kSr nim d tuyên truyn, giói thiu, quàng bá v 
dat nuâc và con ngui Vit Nam; cô vU, dng viên các cap, các ngành, can b, 
clang vién vá Nhãn dan n lirc vugt len khó khàn, thách thirc, chung sirc dOng lông, 
quyêt tam thuc hiên thàng liii Nghi quyêt dai hOi clang bO cac cap va Dai hôi dai 
biêu toàn quôc lan thir XIII cUa Dàng; to khOng khI phân kh&i dê to chrc thãnh 
Cong dai hôi clang bô cac cap nhiêm ky 2025-203 0 tiên tcn Dai hôi dai biêu toan 
quôc Ian thu XIV cüa Bang; clan tranh, phàn bác các quan diem sai trái, thu djch, 
chong phá Bang, Nhà nuâc và Nhan dan ta. 

3. Cáchot dng tuyên truyn duçc xác djnh rO chü d, quymO cac hot dng 
k9 nim tr9ng tam theo quy djnh hin hành, bào dam kê thüa, dôi m&i, thiêt thrc, 
hiu qua, tiêt kim, hu&ng dn nhiêu dôi tirqng; phu hqp vái tInh chat, nghia sir 
kin và diêu kin thrc tê cUa dat nucc, dja phucing. 

4. Phân Cong CU th trách nhiin trong clii do va ti ch(rc các hot dng k 
nim báo darn khOng chOng chéo; dê cao vai trO, trách nhim cüa ca quan ducic giao 
chü trI, phi hçip to chirc hoat dng. 
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ii. CAC HOiT DQNG KY NIM 

1. K nim các ngày 1 len cüa dt nu&c 

1.1. 1(j) nim 95 nin Ngày thai:!, lIp  .Dáng 23ng san Vit Nt-mt 
(03/02/1930 - 03/02/2 025) 

a. Chü d tuyên truyn 19) nim 

"Dâng Cong  san Vit Nam - bàn linh, trI tue,  uy tin, dôi rnâi vi dc Ip  dn 
tc và chfi nghTa xâ hi" 

b. Quy mó t chz'rc 19) nirn. Cp quc gia 

c. Cdc hoQt dông tuyên triyên 19) ni2m trQng tam 

* Các hogt d5ng cd qudc gia 

- T chCrc L dãng huccng ti Ha Ni: LAnh do, nguyen lãnh dao  Dãng, Nha. 
nuâc, 1nh do Uy ban Trung ucing Mt t4n To quôc Vit Narn, cáo ban, b, 
ngành, các to chrc chInh trj - x hi và thành phô Ha Ni vào Lang viêng Chü tjch 
Ho ChI Mirth và tu&ng nim các anhhüng 1it s5 tri Dài T'irâng nim các anh hi'ing 
lit s5 trên dix?mg Bàc San, thành phô Ha Ni. 

Van phông ChInh phü chü trI, phi hçp vói cáo ca quan lien quan thirc hin 
hoat dng nay. 

- T chirc Hi tháo khoa h9c: Hçc vin ChInh trj quc gia H ChI Minh chü 
trI, phôi hçp vói Ban Tuyên giáo Trung uctng và cáo ccc quan lien quan thirc hin. 

- To chi'rc Chuang trmnh truyn hInh chInh 1un ngh thut trtrc tip d ton 
vinh, biêu chrang cap üy, to chirc dáng và dãng viCn tiêu biCu: Ban Tuyên giáo 
Trung uctng chü tn, phôi hçip vOi Ban To chi'rc Trung xong và cáo dja phrwng, dan 
vj lien quan chi dao Dài Truyên hInh Via Nam thirc hin. 

- T ch(rc Chuung trInh ngh thut dc bit rnfrng Dâng, mrng Xuân, mii'ng 
dat nithc dôi mdi: B Van hóa, The thao và Du Ijch chU trI, phôi hcrp vi Ban Tuyên 
giáo Trung i.rcrng, Dài Truyên hInh Vit Nam, Dài Tiêng nói Vit Nam thirc hin. 

- T cht'rc trin lam tix lieu, hInh ành và tern bizu chinh vói chü d "Tir hào 
95 nàm truyên thông ye yang cüa Dàng Cong  san Via Nam": Ban Tuyên giáo 
Trung uong chü trI, phôi hcip v&i B Van hóa, The thao và Du ljch, B Thông tin 
và Truyên thông chi dao  Báo tang Ho chI Minh thirc hin tai  Ha  NOi  và mt so 
dja phrrang. 

Xây drng phim tâi lieu bang nhiu thir ting dan tc tuyen truyn cho 
dông bào cáo dan tc, nhât là cáo dan tOo  thiêu so: Ban Tuyên giáo Trung uang 
chü trI, chi dao Dài Truyên hinh Via Nam thirc hin. 

- Xây dtmg phirn boat hInh tuyên truyn cho thi&t nhi: Ban Tuyên giáo 
Trung uong chü trI, phôi hgp v&i BO Van hóa, The thao và Du ljch chi dao Hang 
phim Hoat hInh Vit Narn th%rc hin. 

- T chrc cáo hot dng thông tin, tuyên truyn & Trung llclng và dja 
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ph.rcing bang nhiu hInh thirc: Ban Tuyên giáo Trung uang chi do, huâng dan, 
chü tn, phOi hçip vOi các c quan lien quan biên soan, phát hành tài 1iu tuyên truyén. 

* Các hogt dç3ng cta djaphiroiig 

- Ban Tuyên giáo Tinh üy chi dao,  hiióng dn cong tác tuyên truyn; theo 
döi, don doe, kiêm tra các hot dng tuyên truyên nhât là trên internet, mng x 
hôi... dê djnh hu&ng kjp thii. 

- S Van hóa,, th thao và du 1ch chi do, huóng din t chire các hot dng 
tuyên truyën; cô dng trçrc quan thông qua h thông bang rOn, pano, áp phIch... 

- Các Co quan báo chI cüa tinh; các dja phuong, Ca quan, don vi có cng, 
trang thông tin din tCr, 4.c san, Bàn tin thông báo ni b chii dng bô tn dung 
luqng, thii ltxqng pbii hqp tuyên truyên kS'  nim. Dài phát thanh và truyên hInh 
tinh to chirc tiêp, phát song phim tài 1iu k' nim 95 nàrn Ngày thành 1p Bang 
Cong san Vit Nam (03/02/1930 - 03/02/2025). 

- Ban Tuyên giáo các huyn üy, thành üy, dãng ñy tlVc  thuc Tinh y; M.t 
trn TO quOc và các,tô chirc chInh trj - xa hi tinh can ci chirc näng nhim v to 
chirc tuyên truyên den can b, dâng viên, doàn viên, hi viên và các tang lap Nhân 
dan bang hInh thüc phi hp. Tuyên truyên, vn dng, can b, dãng viên, doàn 
viên, hi viên, di ngQ báo cáo vién, tuyên truyên viên các cap dãng tái, chia sé 
thông tin nr lieu chinh thông ye kS' nirn 95 nàm Ngày thành 1p  Bang  Cong  san 
Viêt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025). 

1.2. Kj nirn 80 nànz Cdch ln(lng II: dng Tarn thành cong (19/8/1945 - 
19/8/2 02 5) và Quoc kizdizlz nwóc C3ng Jiba xii Ji3i clzü nghia Viçt Nani 
(02/9/1945 - 02/9/2 025) 

a. Chü d tuyên truyén /g) ni,n 

"Tinh thn Cách mng tháng Tam và Que khánh.2-9 bt diet" 

b. Quy mO t chzc Ic)) ni,n: Cp quôc gia 

c. Các hoit d5ng tuyên truyn Ic)) nim trpng tam 
* Các hogt d5ng cá'p quôc gia 

- T chirc L dang hucing tuOng nirn: Lành d.o, nguyen lãnh dao  Bang, 
Nhà ni.róc, länh dao  Uy ban Trung uoig Mt trn To quôc Vit Nam và di din 
các ban, b, ngành, doàn th & Trung i.rong và thành phO Ha Ni vào Lang viêng 
Chü tjch H Chi Minh và tung nim các anh hung 1it s ti Dài Tuâng nirn các 
anh hung 1it s trên dithng Bc Son, thành phO Ha NOi.  Van phông Chinh phü chü 
tn, phôi hqp vOi các co quan lien quan thirc hin hot dng nay. 

- T ch'Crc L k' nim ti Quàng trtrmg Ba DInh, Ha Ni vào ngày 
02/9/2025. 

+ Danh nghTa t6 chrc: Ban Chip hành Trtrng txong Bang, Quc hi, Chü 
tjch nithe, ChInh phü nuac Cong boa xã hi chU nghla Vit Nam, Uy ban Trung 
uong Mt trn T quc Vit Nam và thành phô Ha Ni. 
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+ Doe din van k5' nim: Länh do Dáng, NM rnthc. 

+ Don vj thrc hin: Thành ph Ha Ni thu trI, ph61 hQp vâi B Van hóa, 
The thao và Du ljch, B Quôc phông và các ban, b, ngành, cci quan lien quan. 

- T chüc L diu binh, diu hành trong L k' nim t?i  Quáng tnrng Ba 
DInh, Ha Ni: B Qu8e phàng chü trI, phôi hqp v&i B Cong an, BO Van hóa, The 
thao và Du ljch, thành phô Ha Ni và các ban, b, ngành, cc quan, &n vj lien quan 
thijc hin. 

- T chirc cho Doàn Ngoi giao y  Truàng dai  din cüa các t chirc quôc t 
tai Ha  NOi  vâo Lang viêng Chü tjch Ho ChI Minh và tu&ng nim các anh hung lit 
s tai Dài tuô'ng nim các anh hung 1it s' trên du?mg Bàc Scm, thành phô Ha Ni: 
B Ngoi giao chü trI thirc hin. 

- T chirc Hi thão khoa hoc: Vin Han lam Khoa hpc xã hi Via Narn chü 
tr, phôi hçmp vri Ban Tuyên giáo Trung ircmg, H9c vién Chmnh trj quôc gia Ho ChI 
Minh và thàrth phô Ha Ni thijc hin. 

- T chirc chiêu dãi trng the vai danh nghia m1i là Tong BI thu Ban Ch.p 
bành Trung ucmng Dãng, Chü tjch nucc, ThU tuthig Chinh phU và ChU tich  QuOc 
hi: Van phông Trung uang Bang chftrI, phOi hcmp vâi Van phông ChU tjch nuó'c, 
Van phông ChInh phü, Van phOng Quôc hi, B Ngoi giao và các ban, b, ngành 
lien quan thrc hin. 

Lãnh do, nguyen lânh do Bang, Nhâ nithc, lânh dao  Uy ban Trung trcing 
Mt trn To quOc Via Nam, các ban, b, ngành, doãn the Trung uong, di din 
lanh dao  Thành Uy, Hi dông nhân dan, Uy ban nhân dan và üy ban Mt trn To 
quôc Vit Nam thành phô Ha Ni, Doàn Ngo?i giao và các Tru&ng d?i  din cUa TO 
chUc quôc tê ti Ha Ni tham dir. 

- T chUc trin lam ãnh cp quc gia và tnrng bay tern bun chinh Via Nam 
ye nhüng thành tiru nOi bt cUa dat ntróc trong 80 näm qua: Ban Tuyên giáo Trung 
ucmng chU trI phOi hqp vâi B Thông tin và Truyên thông, B Van hôa, The thaovà 
Du ljch chi d?o  Báo tang HO ChI Minh, Thông tan xâ Via Nam, Bão tang Ljch sr 
Quôc gia tO chrc thrc hin tai  Ha Ni vâ rnt so dja phuang. 

- T chrc Chucmng trinh ngh thut d.c bia và các hot dng van bOa, van 
ngh, the dic, the thao chào mirng: B Van hOa, The thao và Du lch thU tn, phôi 
hçip vâi Ban Tuyên giáo Trung ucmng và Dài Truyên hInh Vit Nam thirc hin. 

- T chi'rc Chuong trInh truyn hInh chInh lun trirc tip "Gap mnt nhãn ch(rng 
ljch sü, ngthi co cong v&i rnrOt": Ban Tuyên giáo Trung uong chU trI, chi d?o  Dài 
Truyen hInh Vit Nam phOi hçip vOl các Ca quan, dan vj lien quan thirc hin. 

- T chUc cuc thi sAng tAc tranh c dng tuyên truyn v sir kin: B Van 
hOa, The thao và Du ljch thU tn, phOi hçmp vOi cAc ca quan lien quan thirc hin. 

- Xây drng phim tài lieu khoa hçc tuyên truyên ye sir kin ljch sir và nhing 
thành tru 80 näm nuOc Cong hôa xã hi chU nghTa Via Nam ra di, xây dimg a 
phAt tniên: Ban Tuyên giAo Trung ucmng chU tn, phôi hcmp vOi B Van hóa, Th 



thao và Du ljch chi do Hang phirn Tài 1iu và Khoa h9c Trung ixong thrc hin. 

- Xây dirng phim tài 1iu bang nhiu thir ti&g dan tc d tuyên truyn cho 
dôngbào các dan tc thiêu so: Ban Tuyên giáo Trung wmg chü trI, chi do Dài 
Truyên hInh Vit Nam thrc hin. 

- Xây dirng phirn hot hInh tuyôn truyn cho thiu nhi: Ban Tuyên giáo 
Trung uang chi'i trI, phôi hqp vói Bô Van hóa, The thao và Du ljch chi do Hang 
phim Hoat hmnh Vit Nam thrc hin. 

- T chi'rc cuoc thi tn.rc tuyn "Tsr hào Vit Nam": Trung urng Doãn Thanh 
niên Cong san Ho ChI Minh chü trl, phôi hcip v&i các co quan lien quan thçrc hin. 

- T chüc các hot dng thông tin, tuyên truyn a Trung uang và dja phwing 
bang nhiêu hInh thrc: Ban Tuyên giáo Trung uong chi dio, hu&ng dan, chü trI, phôi 
hcp vOi các cci quan lien quan biên soan, phát hành tài 1iu tuyên truyên. 

* Dái vâi dja phiccing: 

Không th chirc L kS'  niêm. Can cir vào diu kin cil th 1ira chçn các hot 
dng tuyen truyên kS'  nim phü hqp theo htr&ng dan. 

d. T chc phát d5ng phong trào thi dua yêu nu'&c ó các càp, các ngành, 
chwcing trInh hành dç3ng thcc hitn tháng lcii Nghj quyêt Dcii hç5i XIII cia Dáng 
tiên tó'iF)qi hç51 dgi biêu toàn quóc lan thz XIV cüa Dáng, chào mimg kj nim các 
ngày lé ló trong närn 2025 

DM vii da phuong: Can cir vào diu kin C11 th chi dio th chi.'rc phát dng 
phong trâo thi dua, chucing trInh hành dng, 1a chçn xây dirng cOng trinh chào 
mrng các ngày 1 len, sir kin ljch sfr quan tr9ng cüa dat nu&c trong nàm 2025. 

1.3. Kj ,iinz 70 jzám Chiiiz flu'ing Di,z Biên PIth (7/5/1954 - 7/5/2 024) 

a. Chü d tuyên truyn Jg' niçm 

"Chin th&ng Din Biên Phü - Sirc rntnh Vit Nam, tarn vóc thii di" 

b. Quy mô t chzc kj" nim: Cp qu& gia 

c. Các hoqt d5ng tuyên truyn kj niêrn trQng tam: 

* Các ho cit dçäng cáp quc gia 

- T chüc L dâng huong ti Dn tha 1it sT chin tnr&ng Din Biên Phü, 
tinh Din Biên. Lãnh dao, nguyen lành do Dàng, Nhà nuóc, länh do Uy ban 
Trung ucing Mt trn To quôc Vit Narn, các ban, b, ngành, doàn the Trung uang 
và dai  din iãnh do Tinh üy, Hi dOng nhân dan, Uy ban nhân dan ià Uy ban Mt 
trn TO quôc Vit Narn tinh Din Biên. 

- Tinh Diên Biên chü trI, phi hçp val B Quc phông va các ban, b, 
ngành, doân th CC co quan don vj lien quan thrc hin. 

- Ti chi'rc L k nirn tai tinh Din Biên vào ngày 7/5/2024. 

+ Danh nghTa t chüc: Ban Chp hành Trung hong Dãng Cong  san Vit Narn, 
Quc hi, Chü tich  ntxóc, Chinh phü ni.r Cong hôa xã hi ch't'i nghia Vit Narn, Uy 
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ban Truing ucng Mt trn T quc Vit Nam va tinh Din Biën. 

+ D9c din van kS'  nim: Lành dao  Dàng, Nhà nuóc. 

+ Dan vj thrc hin: Tinh Din Biên chfi trI, ph& hçTp v9i B Quc phông, 
B Van hóa, The thao và Du ljch và các ban, b, ngành, doàn the, các ca quan, dan 
vj lien quan to chjrc. 

- TO chirc L diu binh, diu hành trong L k' nirn tai  tinh Din Biên vao 
ngày 7/5/2024: B) Qu& phông chü trl, phi hqp vol B COng an, B Van hóa, 
The thao và Du 1ch, tinh Din Biên và cáo ban, b, ngành, doãn the, ca quan, dan 
vj lien quan thuc hin. 

-T chrc Hi tháo khoa h9c: Bô Qu& phông thu trl, phi hqp vOi Ban 
Tuyên giáo Trung uang, H9c vin ChIrih trj quôc gia HO ChI Minh và tinh Din 
Biên thrc hin. 

- T chüc Churong trInh cu truyn Mnh trirc tip tçii các dim cu: Ban 
Tuyên giáo Trung uong chü trI, chi do Dái Truyên hInh Vit Narn phOi hçxp vOi 
các dja phurcing, Co quan, dun vj lien quan thirc hin. 

- Xây drng phim tài 1iu: Ban Tuyên giáo Trung ucing chü trI, phi hçip vOi 
B Van hóa, The thao và Du ljch chi do Hang phim Tài 1iu và Khoa h9c Tnmg 
ucing thirc hin. 

Xây drng phim hott hInh tuyên truy&n cho thiu nhi: Ban Tuyên giáo 
Trung rang chu trI, phOi hc'p vOi B Van hóa, The thao và Du ljch chi do Hang 
phiin Hoat hInh Vit Nam thirc hin. 

- Xuât bàn sách, tài lieu,  n phm (giy và din ti:r) v Chin th.ng Din 
Biên Phü: Ban Tuyên giáo Trung uccng chü trI, chi do Nba xuât bàn ChInh trj 
quOc gia Sir that  th'irc hin. 

- T chirc trlxng bay, trin lam 70 nàm Chin thing Din Biên Phü•: Ban 
Tuyên giáo Trung uang chü tn, phôi hqp vOi B Van boa, The thao và Du ljch và 
tinh Din Biên chi dao  Báo tang Ho ChI Minh thirc hin tai  Ha Ni và Din Biên. 

- Phát dng Cuc thi tim hiu 70 närn Chin thng Din Biên Phü kt hqp 
vai 70 nàm ngay ky Hiêp dinh Gici-ne-vci ye dinh chi chiên su a Viêt Nam Truing 
ixung Doàn Thanh niên Cong san HO Chi Minh chñ trI, phôi hçip vOi Tong oiio 
Chinh trj Quân di nhân dan Vit Nam và cáo ca quan lien quan thijc hin. 

- Phát dng sang tao cáo tao phm van h90, ngh thut v Din Biên Va 
Chiên thàng Din Bien Phñ: Lien hip các Hi Van hçc ngh thut Vit Nam, Hi 
Nhac sT Vit Nam chü trI, phôi hqp vOi Uy baa dan dan tinh Din Biên và các tinh, 
thành phO thixc hin. 

- Phát dng Cuc thi v tranh cüa thiu niên, nhi dng v Chin thng Din 
Biên PhU và hInh ãnh Din Biên Phü horn nay: B Giáo dc và Dào to thu trl, 
phOi hqp vOi Trung iiang Doàn Thanh niën Cong san Ho ChI Minh và Uy ban 
nhân dan tinh Diên Biên thiic hin. — 



- T chrc Ching trmnh ngh thut dc bit Va các hoat  dng vn hôa - van 
ngh, the dc - the thao chào nit'rng: B Van hóa, The thao vã Du ljch chU trI, phôi 
hçip vói tinh Di3n  Biên và các cc quan lien quan thrc hin. 

- Xây dmg các chuang trInh van ngh, am nhac bng nhiu thir ting trên 
cáo nên tang so dê tuyên truyên cho dOng bào cáo dan tc: Dài Tiêng nói Vit Nam 
chü trI thrc hin. 

- Xây dirng phim tâi lieu b&ng nhiu thcr ting dan tc d tuyên truyn cho 
dông báo các dan tc: Ban Tuyên giáo Trung uong thu tn, chi dao Dài Truyên 
hInh Viêt Narn thuc hin. 

- Xây dirng, trüng tu, ton tao  cáo cong trInh châo mirng kSr nirn: Tinh 
Din Biên chU trI, phOi hçip vói Ban Tuyên giáo Trung uong xây dirng dê, an 
trInh Ban BI thu cho kiên. 

- T cln'rc các boat dng thông tin, tuyên truyn kS'  nim & Trung uang và 
dja phuscing bang nhiêu hInh thic: Ban Tuyên giáo Trung uong chi dao,  hu&ng 
dan; chü trI phOi hcrp vói Tong ciuc Chinh trj Quân di nhân dan Vit Nam và tinh 
Din Biên biên soan,  phát hành tài lieu tuyên truyén. 

* Dôi vâi dja phwcing: 

Không t6 chirc l k nim. Can cü vào diu kin cu th 1ira 0h9n các hoat 
dng tuyên truyên k5 nim phü hçTp theo hu.râng dan. 

d. Td chic phát ctcang phong trào dii dua yêu nithc ó các cá'p, các ngành, 
chzwng trInh hành d3ng thrc hiçn thäng lcii Nghj quyêt Dcii hç51 XIII cña Dáng 
chào mieng kj.' niin các ngày lê lan trong nám 2024 

Ei vài dja phucing: Cn c& vào diu kin ci th chi dao  t chirc phát dng 
phong trào thi dua, chucmg trInh hành dng, 1ra 0h911 xây dmg cong trInh chào 
m&ng các ngày 1 1&n, sr kin ljch s& quan tr9ng cUa dat nuóc trong nàm 2024. 

1.4. Kfl niIm 50 närn Ngày gidi phóng ,nien Narn, tlz6ng ,zhát ctiii nwóc 
(3 0/4/1975 - 30/4/2 025) 

a. Chz d tuyén truyn k3' niçrn 

"Dai thing mua Xuân närn 1975 - Src manh  dai doàn k& toàn dan tc, khát 
vçng hôa bInh, dc 1p dan tc và ' chI thông nhât dat ni.róc" 

b. Quy rnô td chic 1g.) niin: Cp qu& gia 

c. Các hoqt 85ng tuyên truyn 1g.) nim trQng tá,n: 

* Các hoyt d5ng cá'p qu6c gia 

- To chüc L dang huang và tt.r&ng nirn cáo anh hñng lit 

+ Ti Ha Ni: Lanh dao,  nguyen lanh dao  Dâng, Nba nu&c, lãnh dao  Uy 
ban Trung ucing Mt trn To quôc Vit Nam, các ban, b, ngành, doàn the Trung 
ucing, thành phO Ha Ni vào Lang viêng Chü tjch HO ChI Minh và tu&ng nim các 
anh hing 1it s ti Dai Tu&ng nim các anh hing 1it s9 trên duàng Bãc Scm, 
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thành ph Ha Ni. Vn phông ChInh phü chñ trI, phi hçip vi các Ca quan lien 
quan thrc hin. 

+Tai Thãnh ph H Chi Minh: Thânh Uy, Hi dng nhân dan, Uy ban nhn 
dan và Uy ban Mt tr.n To quôc Vit Nam Thãnh phô Ho ChI Minh viêng các anh 
hi'ing 1it sT ti NghTa trang Iit si Thành phô HO ChI Minh. 

- T chirc L kS nirn  t?i  Thành ph H CM Minh vào ngày 30/4/2025. 

+ Danh nghia t chirc: Ban Chip hành Trung ucing Dãng Cong  san Vit Nam, 
QuOc hi, ChU tjch nrnic, ChInh phü nuàc Cong hôa xã hi chü nghia Vit Nam, Uy 
ban Trung uang Mt trn To quOc Vit Nam và Thành phô Ho Chi Minh. 

+ Dcc din van k' nim: Länh clao Dãng, Nhà rn.rc. 

+ Dan vj thrc hin: Thành ph H ChI Minh thñ trI, phM hcip vói B Quc 
phông, B Van hóa, Th thao và Du ljch và các ban, b, ngành, doàn the, c quan, 
dcm vj lien quan tO chüc. 

- T chtrc L diu binh, diu hành trong L k nim tai Thành ph6 H ChI 
Minh: B QuOc phông chü trI, phôi hçrp vâi B COng an, B Van hóa, The thao và 
Du ljch, Thành phO Ho ChI Minh và các ban, b ngânh, doàn the, cc quan, dan vj 
lien quan thirc hin. 

- T chi'rc Hôi thão khoa hgc: B Qucphông chü trI, phi hçip vol Ban 
Tuyên giáo Trung uong, Hçc vin Chinh trj quôc gia HO Chi Minh và Thành phô 
HO ChI Minh thire hiên. 

- T chrc Chrang trInh cu truyn hinh trrc tip ti cáo dim cu: Ban 
Tuyên giáo Trung uang chü trI, chi dao  Dài Truyên hInh Vit Nam phôi hcip vOi 
cáo dja phi.rang, ca quan, don v lien quan thtrc hin. 

- Xây drng phim tài lieu tuyên truyn ye cuc kháng chin chng M cCru 
rnrOc cüa dan tc: Ban Tuyên giáo Trung uctng chü trI, phôi hgp vOl Bô Van boa 
The thao và Du ljch cM do Hang phim Tái lieu và Khoa hgc Trung uong thirc hin. 

- Xây dung phim tài lieu v thành tiru dt nuOc 50 nàm sau ngày thng nht 
dat rn.rOc: Ban Tuyên giáo Trung irang chü trI, phôi hqp vOl Báo Nhân Dan chi do 
Hang phim Tài lieu và Din ánh Nhân dan thirc hin. 

- T chi'rc trin lam chuyên d v sr kin: Ban Tuyên giáo Trung uung chü 
trI, ph& hçip vOl BO Van hóa, Th thao và Du ljch chi do Bão tang Ho ChI Minh 
chü trI, phOi hcrp vOl Bão tang Ljch sir Quôc gia, Báo tang Ljch sfr Quãn sr 
Vit Nam thic hin ti Ha Ni và Thânh phô Ho ChI Minh. 

- T chi'rc các heat  dng van hóa - van ngh, th thao chào ml'rng: B Van 
hóa, The thao Va Du Ijch chü trI, phOi hgp vOi Thành phô Ho ChI Minh và các ca 
quan, dcm vj lien quan thrc hin. 

- Xây drng phim tài lieu tuyen truyn v& sir idén bang nhiu thu ting d 
tc dé tuyen truyên cho dOng bào cáo d.n tc thiéu so: Ban Tuyén giáo Trung 
uung chi trì, chi do Dài Truyên hInh Vit Nam th%rc hin. 
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- T chi'rc Tng kt 50 nàrn nn van hçc, ngh thut Vit Nam sau ngày 
thng nh&t dat nuóc: Ban Tuyên giáo Trung ucing chü tn, phôi hcp vói các ban, 
b, ngânh, Co quan lien quan thrc hin. 

- Xây digrng phim boat hInh tuyên truyn cho thiu nhi: Ban Tuyên giáo 
Trung trong chU trI, phôi hcip vi B Van hóa, The thao và Du ljch chi do Hang 
phim Ht hInh Vit Nam thirc hin. 

- Xut bàn sách, tài 1iu, n phni (giy và din tCr) v 50 näni Ngày giài 
phong mien Nam, thông nhât dat mthc: Ban Tuyén giáo Trung uong chü trI chi 
dao Nba xuât bàn ChInh trj quôc gia Sir that  thrc hin. 

- T chirc các hoat  dng thông tin, tuyên truyên & Trung uong Va dja 
phi.rcing bang nhieu hInh thrc sinh dng: Ban Tuyên giáo Trung uong chi dao, 
hu&ng dan; chü trI, phôi hcip v&i Tong cc ChInh trj Quân di nhân dan Vit Nam 
và Thành phô HO ChI Minh biên soan, phát hành tài Iiu tuyên truyên. 

* Di vói dia phwoiig: 

Không t chüc 1 k' nim. Can cir vào diu kiin cti th lira ch;n các boat 
dng tuyên truyên k nim phü hçip theo htthng dan. 

ci. Td chic phát d5ng phong trào thi dua yêu nwó'c a các c4v,  các ngành, 
chirang trInh hành d5ng thy'c hin tháng lcri Nghj quyét Dgi h5i XIII cza DOng lien 
tái Dgi hói dgi biêu toàn quOc lan thi'rXJVcia Dáng, chào mirng 19) nim các ngày 
lêlâ'n trongnàm 2025 

Di vâi dja phuong: can c1r vào diu kin c1i th chi dao  t chüc phát ctng 
phong trào thi dua, chuong trinh hành dng, lira chQn xây dirng cong trInh chào 
mrng các ngày 1 1&n, sr kin ljch si:r quan trpng cüa dat nrnc trong nam 2024. 

1.5. Kj nim 135 ,thn, Ngày sin!, CI1ZÜ tjch H ChI Mini, (19/5/1890 - 
19/5/2025) 

a. Chi d tuyên truyê'n Icj) nirn 

"Chü tjch H ChI Minh - Nguii anh hün.g dan tc vT dai, kt tinh rang ng&i 
cüa dao  drc, tn tue, khI phách, lucmg tn cüa dan tc Vit Nam và th&i di" 

b. Quy rnO to' c1uc 19) nirn: Cp quc gia 

c. Cdc hoçit dc5ng tuyên lruyn 19) nim trQng tarn: 

* Các Jwgt d5ng cap quo'c gia 

- Tt chirc L dâng hrnng: 

+ Tai Ha Nôi: Lãnh dao,  nguyen iânh dao  Dâng, Nba ntthc, lãnh do Uy ban 
Trung hong Mt trân To quôc Vit Nam, các ban, b, ngành, dean the Trung ucrng 
và thành phô Ha NIi vào Lang viêng Chü tjch Ho ChI Minh và tithng nim các 
anh hung 1it s5 t?i  Dài Tu&ng nim các anh hung 1it s5 trên du&ng Bãc Son, 
thành phô Ha Ni. Van phông ChInh phü chU trI, phOi h9p vâi CC Co quan lien 
quan thrc hin. 
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± Ti Ngh An: Tinh iiy, Hôi dtng nhãn dan, Uy ban nhân dan, Uy ban Mt 
trn To quôc Vit Nam tinh Nghê An dâng boa ti tt.rçmg dài Chü tjch Ho ChI Minh 
ô Quãng tnr?Yng 19 tháng 5, thành phô Vinb và Khu di tIch ljch sCr Kim Lien, huyn 
Nam Dan. 

+ Các dja phng có di tIch, khu 1uu nim Chü tjch 1T ChI Minh ti chüc 
Lê dâng hiiang tithng nim. 

- T churc HOi  thâo khoa hçc: H9c vin ChInh trj quc gia H ChI Minh chü 
trI, phôi hçp vâi Ban Tuyên giáo Trung ixcing, Thành phO Ho ChI Minh và tinh 
Ngh An thirc hin. 

T chi.'rc Chucmg trInh ngh thut dc bit chào müng k' nim: Ban Tuyên 
giáo Trung rnmg chü trI, phôi hqp vi B Van boa The thao và Du ljch thrc hin. 

- T ch(rc Chi.rcng trInh giao lixu din hInh tiên tin trong hçc tp và lam 
theo tir tiràng, dao dCrc, phong cách Ho Chi Minh: Ban Tuyên giáo Trung ucing 
chü trl, chi do Dài Truyên hinh Vit Nam thirc hin. 

-Xây d1rng phim tài lieu "Bác Ha vó'i dng bào dan t5c"d tuyên truyn 
vüng dông bào dan tc, biên giói, hãi do, vüng sâu, viing xa bang nhiêu thi.r tiêng 
dan tc: Ban Tuyên giáo Trung uong chü trI, chi do Dài Truyên hInh Vit Nam 
thrc hiên. 

- Xây dirng phim hoat hInh tuyên truyn cho thiu nhi: Ban Tuyên giáo 
Trung ung chü trI, phôi hçrp vói B Vn hóa, The thao và Du lich  chi  dao  Hang 
phim hot hInh Vit Nam thc hin. 

* Các hogt c45ng  cüa djaphicctng 

- Ban Tuyên giáo Tinh üy chi do, hu&ng dn cong tác tuyên truyn; theo 
dOi, don dOc, kim tra các boat dông tuyên truyên nhât là trên internet, mng xã 
hôi... dê djnh h'tróng kjp th&i. 

- Si Vn hóa, th thao và du ljch chi dao,  hi.rng dn t chüc các hot dng 
tuyên truyên; Co dng trirc quan thông qua h thông bang rOn, pano, áp phIch... 

- Các c quan báo chI cUa tinh; các dja phrang, ca quan, dun vi có cong. 
trang thông tin din tir, dc san, Bàn tin thông báo ni b ch dng bô tn dung 
hrccng, thii luqng phü hçp tuyên truyên k5' nim. Dài phát thanh và truyên hInh 
tinh to chcrc tiêp, phát song phirn tài 1iu k nim 135 näm Ngày sinh ChU tjch 
Ho Chj Minh. 

Ban Tuyên giáo các huyn üy, thành üy, dàng üy trirc thuc Tinh üy; Mt 
trn To quôc và cac to chüc chInh trj - xa hi tinh can th chcrc nàng nhirn vii to 
chi'rc tuyên truyên den can b, dáng viên, doàn viên, hi viên và các tang 1p Nhân 
dan bang hInh thrc phü hçip. Tuyên truyên, 4n dung, can b, dáng viên, doàn viôn, 
hi vien, di ngü báo cáo viên, tuyên truyên viên các cap dang tâi, chia sé thông tin 
tt.r lieu chmnh thông ye kr nim 135 nàm Ngày sinh Chü tjch Ho ChI Minh. 

2. K nim 11am trôn cic siy kin Ijch sir quan trçng cüa dat nu*c 



•1 I 

2.1. Kj n4?rn 50 nánz Ngày kfi Hip djnh Paris v c/zm dz1 chiEn Iran!,, 
!p lai hoà bInh ó Viêt Nan, (2 7/01/1973 - 27/01/2023) 

a. Chü d tuyên truyê'n kj) nim 

"Hip dinh Paris v chm dtrt chin tranh, 1.p lai  hôa bInh. ô Vit Nam - 
Môc son thàng lqi trén tnt tr.n ngoi giao th&i d?i  Ho ChI Minh". 

b. Quy rnô tc chi'c lg) nim: Cp b, ngành 

c. Cáo hoçzt d5ng tuyên truyn Jg' nim IrQng tam 

- T chi:rc L k5' nim vào ngày 27/01/2023 ti Ha Ni: B Ngoi giao chi 
tn, phi hcp vâi các cc quan lien quan to cht'rc thc hin. Länh dao  B Ngoi giao 
d9c diên van k5' niêm. 

- T chirc Hi thão khoa h9c: B Ngoi giao chñ trI phi hçip vói Ban Tuyên 
giáo Trung uo'ng, Bô Quoc phông thirc hin. 

- Ti ch(rc chrang trInh truyn hInh trrc tiêp giao hru, gp mt các nhân 
chirng ljch sCr: Ban Tuyên giáo Trung ucing chü trI, phôi hçip vói B Ngoai giao, 
B Quôc phông chi do Dài Truyên hInh Vit Nam thc hin. 

- T chirc trin lam ãnh và hin 4t v str kin: Ban Tuyên giáo Trung uong 
chü trI, phôi hcp vói B Van hôa, The thao và Du ljch, Bô Ngoi giao chi do Bão 
tang HO ChI Minh thirc hin. 

- Xây dirng phim tài 1iu v sr kin: Ban Tuyên giáo Trung ixclng chü tn, 
phôi hqp vâi B Van hóa, The thao và Du ljch chi do Hang phim Tài lieu va 
Khoa hçc Trung ucng thirc hin. 

- Xut bàn sách, n phm tuyên truyn v sir kin: Bô Ngoi giao chü trI, 
phôi hc'p vói Thông tan xã Vit Narn thirc hin. 

- Xây drng phim tài 1iu v sir kin b&ng nhiu thir ting dan tc d tuyên 
truyên cho dông bào cáo dan tc thiêu so: Ban Tuyên giáo Trung umg chà tn, chi 
dao Dài Truyên hinh Vit Nam thirc hin. 

- T chüc cuc thi tim hiu Hip djnh Paris v chm dirt chin tranh, 1p li 
hôa bInh & Vit Narn: Trung uing Doàn Thanh niên Cong san Ho ChI Minh chü 
tn, phôi hcp vâi B Ngoi giao thirc hin. 

- T chi'xc các hoat  dng thông tin, tuyên truyn bang nhiu hInh thüc: Ban 
Tuyén giáo Trung xcrng chi do, hu&ng d.n; chü trI, phôi hqp v&i B Ngoi giao 
biên son, phát hà.nh tài 1iu tuyen truyên. 

- Tüy tmnh hInh thc th, t chirc các hott dng k9 niin 50 närn Hip djnh 
Pan 6 mt sO dja bàn niióc ngoài. Giao B Ngoi gao chU trI chi do các Ci quan 
dai din Vit Nam & nithc ngoài thrc hin. 

- Di vâi dja phtrcrng: Can cir vào diu kin ci th l'ra chçn cáo hot dng 
tuyên truyên k nim phü hcip theo hu&ng dan. 
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2.2. Kj izin: 60 náin Clziln tlth'ng Ap Bc (02/01/1963 - 02/01/2 023) 

a. Chi d tuyen truyn k)" niçrn 

"Chin thng Ap Bc - Du mc quan trçng trong cuc kháng chin ch6ng 
M5 cru nithc vT dai cUa dan toe" 

b.Quy mô tc cht'c kj' nim: C.p tinh 

c. Các hoçzt dç5ng tuyën truyn Jcj nirn trQng tam: 
- T chirc L k nim: Tinh Tin Giang chU trI, phi hcip vi B Quk 

phông và các co quan, &ln vj lien quan thirc hin; 1nh do tinh Tiên Giang dcc 
diên van k' niêm. 

- T chCrc Hi tháo khoa hoc: B Quc phông chü tn, ph& hqp vói Ban 
Tuyên giáo Trung uang và tinh Tiên Giang thrc hin. 

- T chirc trin 1m ánh và hin vt k' nim 60 nam Chin thng Ap Be: 
Tinh Tiên Giang chü trI, phôi hçip vói b, ngành và các cd quan, dan vj lien quan 
thuc hiên. 

- Xây dirng phim tài 1iu: Ban Tuyên giáo Trung u0'ng chü trI, pMi hqp vói 
Tong cic ChInh trj Quãn di nhân dan Vit Nam chi dao  Din ãnh Quân di nhan 
dan thirc hin. 

- T chi'rc các ho?t  dng thông tin, tuyên truyn bang nhiu hInh thirc: Ban 
Tuyên giáo Trung ucrng chi d?o,  huóng dn; chü tn, phôi hgp v&i Tong cvc  ChInh 
trj quân dôi nhân dan Vit Narn biên soan, phát hành tài 1iu tuyên truyên. 

- Dot vcii dia phuang Can cu vao diêu kiên cu the Iua chon cac hoat dông 
tuyên truyên kSi  nim phii hçTp theo hu&ng dan. 

2.3. Kj nim 70 ,,àm Ngày kj Hip djizh Gio-ne-vo v dInh clii clzi,z sy.' ô' 
Vie! Nani (21/7/1954 - 21/7/2024) 

a. Chz d tuyên truyn kj nirn 

"Hip djnh Gici-ne-vci 1954 - Thng lçii to 1&n cCta Nhân dan Via Narn trên 
con dixèng bào v nên dc 1p dan tc, thông nhât toàn vçn lnh thO". 

b. Quy mó t chi'rc Jcj niçrn: Cp b, ngành 

c. Các hogt d5ng tuyên truyn k niin trQng tam: 

- T chüc L k nim: B Ngoi giao chü tn, phi hçip v&i B Quc phông 
và các ci quan don vj lien quan thrc hin; Lãnh dio B Ngoi giao dcc diên van 
k' nim. 

- T chüc FIi tháo khoa bce: B Ngoi giao chü trl, ph& hçp vOi BO Quc 
phông và Vin Han lam Khoa hc xã hi Via Nam thirc hin. 

- T chüc trin thm ãnh Va hin 4t k' nim 70 nãrn Ngày k Hip djnh 
Gicr-ne-va ye dInh chi chiên sr & Via Nam: B Ngoi giao chü trl phôi hgp v&i 
B Van boa, The thao và Du ljch thc hin. 
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- Xây dirng phim tài 1iu v sr kin: Ban Tuyên giáo Trung uang chü trI, 
phôi hçp vài Báo Nhân Dan chi do Hang phirn Tãi 1iu và Din ânh Nhân Dan 
thirc hin. 

- Xây d1rng phim tài 1iu bng nhiu th(r ting dan tc d tuyên truyn cho 
dng bào các dan tc: Ban Tuyên giáo Trung i.rclng chü trI, chi do Dãi Truyên 
hInh Viêt Narn thuc hiên. 

* Xây dirng phirn hot hmnh tuyên truyn cho thiu nhi: Ban Tuyên giáo 
Trung ung chU tn, phôi hcip vói B Van boa, The thao và Du ljch chi ctao hang 
phim Hot hInh Vit Nam thijc hin. 

- T ohrc hoat dng thông tin, tuyên truyn 0 Trung i1ong và dja 
phl.rcTng bang nhiêu hinh thrc: Ban Tuyên giáo Trung rong chi do, hrncng dan, 
chü trI, phôi hcip v&i B Ngoai giao biên soçi.n, phát hành tài 1iu tuyên truyên. 

- Diii vi dja phuang: Can cir vào diu kin cii th 1Ta ch9n các hot dng 
tuyên truyên k' nim phü hçp theo hithng dan. 

2.4. Kj niin 60 ithm Ciziãn thing Bin/i GM (02/12/1964 - 02/12/2024) 

a. Ch d tuyén truyn kj nirn 

t!Chin thng BInh Gia - du mc chói 19i trong cuc kháng chin chng M5 
cirunuócvidai cCiadântôc" 

b. Quy mô to' chic kj) nini: Cp tinh 

c. Các hogt dç5ng tuyên truyn kj niin trQng tam 

- T chic L k nim: Tinh Ba Ra - Vüng Tàu chü tn, ph& hqp vói B 
Quôc phông V CC ca quan, dcrn vj lien quan thrc hin; Lãnh do tinh Ba Rja - 
Vüng Tàu dQc din van k nim. 

- T chi'rc Hi thão khoa h9c: Bô Quc phàng chü tn, phi hqp v1i Ban 
Tuyên giao Trung i.rang và tinh Ba Rja - Vüng Thu th%rc hin. 

- T chi'rc trin lam ánh và hin 4t kr nim 60 näm Chin thing BInh Giã: 
Tinh Ba Rja - Vüng Tàu chü trI, phôi h9p vi b, ngành và các ca quan, dcm vi 
lien quan t1c hin. 

- Xây drng phim tâi lieu: Ban Tuyên giáo Trung i.rcrng chü trI, phi h9p vâi 
Tong ciic ChInh trj Qun di nhân dan Vit Nam chi do Din ánh Quân dcii nhân 
dânthirchiên. 

- T chüc các ho.t ctng thông tin, tuyên truyn bng nhiu hInh thi:rc: Ban 
Tuyên giáo Trung irnng chi do, hrOng dn; chü trI, phôi hqp vi Tong ciic Chinh 
trj quân di nhân dan Vit Nam biên soan, phát hành tâi lieu tuyên truyên. 

- Di vâi dja phuang: Can ci'r vào diu kiin ciii th 1ra ch9n các hoit dng 
tuyên truyên k5r nim phü hcip theo hu6ng dan. 



14 

3. K5 nim nám trôn ngày thành lip, ngà7 truyn th6ng cüa các ban, 
b, ngành, doan the Trung u011g, t$ chüc kinh te, don v vu trang nhn dan; 
ngày thành 1p, ngày tái 1p, ngày giãi phóng cila các tinh, thành ph trrc 
thuc Trung uo'ng 

3.1. Kj5 niin 80 nârn Ngày thành lIp Quân 1101 nhân diii: Vit Nain 
(22/12/1944- 22/12/2024) vii 35 nárn Ngày !:0i quoAcp!thng bin din (22/12/1989 
- 2 2/12/2024) 

a. C1Ii d tuyên truyn k nirn 

"Quân di nhân dan Vit Nam v&ng mnh v chInh trj, tinh, gçn, manh,  tin 
len hin dai" 

b.Quy rno tJ chic k) nirn. Cp quc gia 

c. Các hogt dOng  tuyên truyn k)" nim trQng tam: 

' Các ho cit ct5ng cá'p quc gia 

- T chüc L k niêm ti Ha Ni 

+ Danh nghTa t chüc: Ban Chap hành Trung rcing Dãng Cong san Vit 
Nam, Quôc hôi, Chü tch rnróc, Chinh phü ni.r&e Cong hôa xä hi Chü nghia Vit 
Nam, Uy ban Trung uung Mt trn To quôc Vit Nam vâ B Quoc phông. 

+ Dgc din van k5 nim: Lânh do Dãng, Nba rnrOc. 

+ Darn vj thrc hin: B Quc phông chü trI phi hçip vói các ban b, ngành 
và car quan, don vj lien quan to ch'(rc. 

- T chCrc hOi  tháo khoa h9c: B Quc phOng chü trI, phi hçcp vói Ban 
Tuyên giáo Trung umg và các car quan lien quan tic hin. 

- Xây dijng phim tài Iiu: Bô Quc phông chü trI phi hçip vâi các ca quan, 
darn vl chi dto Din ành Quân di nhân dan, Trung tam Phát thanh - Truyên hinh 
Quân dôi nhân dan thuc hiên. 

- TS chrc Chuang trinh truyn hmnh tnrc tip giao luu vói nhãn chirng ljch 
si:r: B Quôc phông chü tn phôi hgp vâi Dài Truyên hInh Vit Nam thijc hin. 

- T chrc Cuôc thi tim hiu truyn thng "80 nàm Ngáy thãnh 1p Quân di 
nhân dan Vit Narn và 35 nàm Ngày hi Quôc phông toàn dantt: B Quoc phông 
chñ trI, phôi hqp vói Trung uong Doàn Thanh niên Cong san HO ChI Minh và các 
car quan lien quan thirc hin. 

- Xây dirng phim tài lieu bang nhiu thi'r ting dan te d tuyên truyn cho 
dông bào các dan tôc: Ban Tuyên giáo Trung uong chü trI, phôi hçrp vài B QuOc 
phOng chi do Dâi Truyên hInh Vit Nam thirc hin. 

- Xây drng phirn hot hlnh tuyên truyn cho thiu nhi: Ban Tuyén giáo 
Trung trcing ehU trI, phôi hqp vii B Quôc phông, B Van hóa, The thao và Du 
ljch chi dao  Hang phim Hoat hInh Vit Nam thc hin. 

- T chirc các hoat dng van hóa, van ngh, th thao, trin lam: B Van hóa, 
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Th thao và Du ljch ph& hqp vri B Quc phbng, các cci quan có lien quan to 
ch(rc hi chi triên 1.m kinh té, van boa, quôc phông, an ninh; triên lam chuyên dé, 
hru dng trong h thông bão tang cüa các dja phucrng, dcm vj trên toàn quOc, toãn 
quân; rà soát phôi hcip tu bô mt so di tIch ljch sü dc bit lien quan den s11 kin. 

- T chtrc biên soan, phát hành tài lieu,  n phm tuyên truyn trong toàn 
quân: B QuOc phOng chü trI, phôi hçip vâi các ca quan lien quan thrc hin. 

- T chirc eác hot dung  dn on, dáp nghTa: BO Quc phOng chü trI, phi 
hcip vol B Lao dng, Thi.rcing binh và Xâ hi và các cci quan lien quan thirc hin. 

- T ch'tc các hot dng tuyên truyn k nim 0 Trung uang .và dja phuong 
bang nhiêu hInh thi'rc: Ban Tuyên giáo Trung ucng chi dao,  hithng dan; chñ trI 
phôi hcp v0i B Quôc phông biên soan, phát hành tài lieu tuyên truyên. 

* £ái vái dja phiro'ng: 

- Ban Tuyên giáo Thih üy clii do, htthng dn cong taG tuyên truyên; theo 
döi, dOn dOc, kiêrn tra các boat dng tuyên truyên nhât là trên internet, rnng xã 
hi... dê djnh huâng kjp th?i. 

- SO Van hóa, th thao và du ljch chi dao,  huOng dn t chirc các hoat  dng 
tuyen truyên; co dng trirc quan thông qua h thông bang ron, pano, áp phIch... 

- Các ca quan báo chI cüa tinh; các dja phuang, Ca quan, dan vj có cng, 
trang thông tin din t&, däc san, Bàn tin thông báo ni b chü dng bô trI dung 
lung, thOi h.rcing phü hqp tuyên truyên k' nim. Dài phát thanh và truyên hmnh 
tinh to chirc tiêp, phát song phim tài lieu  k nim 80 närn Ngày thành 1p Quân 
dôi nhân dan Vit Nam. 

Ban Tuyên giáo các huyn üy, thành üy, dãng üy trirc thuOc  Tinh üy; Mt 
tr.n TO quOc và cáctô chCrc chInh trj - xä hi tinh can cir chOc näng nhim v to 
chOc tuyên truyên den can b, clang viên, doàn viên, hi viên vã các tang lOp Nhân 
dan bang hInh thrc phü hctp. Tuyên truyên, vn dng, can b, clang viên, doàn 
viên, hi vien, di ngü báo cáo viên, tuyên truyên viên các cap clang tái, chia sé 
thông tin tu lieu chinh thông ye k' nim 80 nãm Ngày thành Ip Quan di nhân 
dan Vit Nam. 

3.2. Kj nitêm 70 nàrn Ngày Gidiplióng Thu do (1 0/1 0/1954 - 10/1O/2024) 

a. Chz th tuyên truyn 19) niçm 

"Ha Ni - Thu do cUa hrcmg tn vàphrn giá con nguOi - Nal hi t11, kt tinh 
và tOa sang nhüng giá trj cao qu, tiêu biêu ci:ia dan tc" 

b. Quy rnO t c1uc 19) ninv Cp quc gia 

c. Các hoçzt dng tuyên truyên 19) fll trcing tam 

- T ehCrc L k' niêm: 

+ Danh nghTa t chrc: Ban Chip hành Trung uang Dãng Cong  san Vit 
Nam, Quôc hi, Chü tjch nuOc, ChInh phU nirOc Cong  hOa xã hi cht'i nghia Vit 
Narn, Uy ban Trung uang Mt trn To qtlôc Vit Nam và thành phO Ha Ni. 
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+ D9c din van k nim: Dng chI BI thu Thành Uy Ha Ni thay mt Lanh 
do Dâng, Nhà nuó'c trinh bay. 

+ Don vi thc hin: Thành ph Ha Ni chü trI, ph& hçip vói các ban, b, 
ngãnh và cci quan, dcrn vi lien quan to chüc. 

- T chüc hi tháo khoa hçc: Thành ph6 Ha Ni chü trI, ph61 hqp vOi Ban 
Tuyên giáo Trung i.rong, Hc vin Chinh trj quôc gia Ho ChI Minh và các co quan, 
don vj lien quan thrc hin. 

- T chüc các hot dng dn on, dáp nghia, tuyên dixong và gp mt cong 
dan uu tá cüa ThU do: Thành phô Ha Nôi chU trI, phôi hqp vói các cci quan lien 
quan thirc hin. 

- T chirc các trin lam v 70 nám Ngày Giài phóng ThU do: Thành ph Ha 
Ni chU trI, phôi hgp vâi các Co quan lien quan thrc hin. 

- T chUc chucmg trInh truyn hInh trirc tip chInh lun ngh thut dc bit: 
Thành phO Ha Ni chU trI, phôi hqp vói Dài Truyên hInh Vit Nam thirc hin. 

- Tu b, tOn to cac di tich ljch sU each mng kháng chin trén dja bàn các 
qun, huyn, thj xa, nhât là các di tIch gän v6i s1r kin giãi phóng ThU do phiic v 
cong tác tuyên truyên, giáo dijc truyên thông và phát triên du llch:  Thânh phô Ha 
ni chU tn, phOi hçrp vâi các co quan lien quan thirc hin. 

- Xây drng phim tài lieu: Thânh ph Ha Ni chU trI, ph& hqp vói Bi Van 
hóa, The thao và Du ljch chI cto Hang phim Tài lieu và Khoa h9c Trung uong 
thirc hin. 

- Xây dimg phim tài 1iu tuyên truyn bng nhiu thU ting dan tc cho dng 
bào dan tc thiêu so: Ban Tuyên giáo Trung uong chU tn, chi dto Dài truyên hInh 
Vit Nam thuc hiên. 

- T chUc Cuc thi sang tác kjch ban các th Ioai phim truyn, phim tài lieu, 

phim hoat hInh theo chU dê tuyên truyên. 

* - T chirc các hoat dng thông tin tuyên truyn & Trung uang và da phuong 
bang nhiêu hInh thUc: Ban Tuyên giáo Trung uong chi dao,  huàng dan, chU trI, 
phôi hçp v&i thành phô Ha Ni biên soan, phát hành tài lieu 

tuyên truyên. 

- D& v&i dja phuong: Can dr vào diu kin Cl? th lira ch9n các hoat dng 
tuyên truyên k nim phU hçip theo hithng d.n. 

S A A A A A 

3.3. Ky iiiçm 80 nain Ngay truyen thong Cong an nlzan dan Viçt Narn 
(19/8/1945 - 19/8/2025) Va 20 ham Ngây bç3i toàn dan bâo v an ninh To quôc 
(19/8/2005 - 19/8/2 025) 

a. Chzt d tuyên truyn kj) nirn 

"Cong an nhân dan each mng, chinh quy, tinh nhu, hin dai,  là ch dira tin 
c.y cUa Dâng, Nhà rnróc và Nhân dan" 

b. Quy mô t8 chr'cc Jg) nim: Cp qu& gia 
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c. Các hogt d5ng tuyên truyn kj) niin trQng tán2 

- T ch(rc L kS'  nim: 

+ Danh nghTa t ehüc: Ban Chn hânh Trung i.rang Dãng Cong san Vit Narn, 
Qu& hi, Chü tch nixâe, Chinh phü nithc Cong  hôa xã hi chü nghia Vit Nam, Uy 
ban Trung uoilg Mt trn To quôc Vit Nam và B Cong an. 

+ Doe din van k' nim: Lành db Dãng, Nhà nuóc. 

+ Don vj thirc hin: B COng an chU trl, phi hqp vi các ban, b, ngành và 
CáC co quan lien quan to chirc. 

- T chirc hi thão khoa lice: Bô COng an chü tn, phi hçp v(yi Ban Tuyên 
giáo Trung uong và các Ca quan lien quan thirc hin. 

- T chüc cuc thi tim hiu v chñ d: "80 näm COng an nhan dan Vit Narn 
xây dmg, chiên dâu, tnthng thành và 20 nàm Ngày hi toãn dan bão v an ninh To 
quOc": Bô Cong an chü trI, phOi hqp vâi Trung i.rang Doàn Thanh niên Cong  san 
Ho ChI Minh và các Ca quan lien quan thrc hin. 

- Xây dimg phim tâi 1iu tuyên truy&n v s1r kin: Bô Cong an chü trI, phi 
hgp vói B Van hóa, The thao và Du ljch chi dao Hang phirn Tài Iiu và Khoa hçc 
Trung uclng, Din ành COng an Nhân dan thirc hin. 

- T ehüc các hoit dng van hóa, van ngh, th thao, triên lam: Bt COng an 
din trI, phôi hqp vci B Van hóa, The thao và Du ljch và các Co quan Co lien quan 
thrc hiên. 

- T chrebiên son, phát hành tài 1iu, n phm tuyên truyn: B Cong an 
chü trI, phôi hcp v9i Ban Tuyên giáo Trung i.rang thixc hin. 

- T chirc Chucng trInh ngh thut giao luu, g.p rnt, ton viñh, biu ducrng 
diên hInh tiên tiên lrc ltrçmg Cong an nhân dan: Bô COng an chñ trI, phOi hccp vói 
Dài Truyên hInh Vit Nam và the co quan lien quan thrc hin. 

- Xây di;rng phirn ho?t  hInh tuyên tmyn cho thiu nhi: Ban TuyCn giáo 
Trung i.rang chü tn, phOi hqp vâi Bc COng an, Bô Van hóa, The thao và Du ljch 
chi do Hang phim Hot hInh Via Nam thirc hin. 

- T ch(rc cac ho.t dng dn on,. dáp nghTa: B) COng an chü trI, phi hqp 
vvi B Lao dng, Thixong binh và Xâ hi và các Ca quan lien quan tic hin. 

- T chirc cOng tác thông tin, tuyén truy&n bng nhi&u hinh thirc ph hccp: 
Ban Tuyên giáo Trung ucing chi dao, huàng dan; chü trl, phOi hçip vói Bô COng an 
biên son, phát hành tài lieu tuyên truyên. 

- Dôi vâi dja phuong: Can cr vào diu kin ci th 1ira chn cac hoit dng 
tuyên truyên k nim phü hçip theo hithng dan. 



18 

4. K' nim 100 nãm và trên 100 nãm ngày sinh cüa các dng chI Iänh 
dio chü cht cüa Bang, Nhà nwoc, Iãnh do tin bi tiêu biu 

41. Kji nini 110 nan? Ngày sin/i diiig clii Hun/z Tin Phát (15/02/1913 - 
15/02/2023) 

a. Quy mô td chic: Cp quc gia 

b. Các hogt d5ng tuyên truyn kfi nim trQng tárn. 

* Cdc hoyt dç5ng cáp quc gia 

- T chirc L dâng hucing, L k5' nim: 

+ Danh nghia t chüc: Ban Chp hành Trung ucrng Dâng Cong san Vit 
Nam, Quôc hi, ChU tjch nixOc, ChInh phü ni.róc Cong hôa xä hi chü nghia Vit 
Nam, Uy ban Trung ucmg M.t trn To quôc Vit Nam và tinh Ben Tre. 

+ Doc din van k' niêm: Lãnh dao  Dàng, Nhà rnróc. 

+ Don vi thuc hiên: Tinh Bn Tre chü trI, phi hgp vi Van phông ChInh 
phü, các ban, b, ngành và các cci quan, don v lien quan to chirc. 

- T chüc Hi thão khoa hçc: Hçc vin Chmnh trj quc gia H ChI Minh thu 
trI,phôi hqp vói Ban Tuyén giáo Trung ucing, Uy ban Trung irong Mt trn To 
quôc Vit Nam, Van phông ChInh phü và tinh Ben Tre thirc hin. 

- X.ây dirng phirn tài Iiu v dng chI Hu'nh Tn Phát: Ban Tuyên giáo 
Trung ixong chü trI, phôi hcip vii B Van hóa, The thao và Du ljch chi dao  Hang 
phim Tài 1iu và Khoa hçc Trung ucing thrc hin. 

- Xut bàn sách (gi.y vàdin tr) v dng chi Hunh Tn Phát: Ban Tuyên 
giáo Trung trong chñ trI, chi dao  Nba xuât bàn Chinh tn quôc gia Sr tht thirc hin. 

- Xây dirng, trüng tu, tOn tao  khu luu nim, nhà luu nim dng chI HuS'nh 
Tan Phát (neu có): Tinh Ben Tre chü trI; phOi hqp vi Ban Tuyên giáo Trung uolig 
khào sat, xây drng Dé an trInh Ban BI thu cho kiên (theo Htthng dan so 07-
HD/BTGTW ngày 24/5/202 1 cia Ban Tuyên giáo Trung utrng véxáy dyng, triing 
tu, tOn tçio khu luu nim, nhà luv niçn các dOng chI lan/i dgo chi chOt cüa Dáng, 
Nhà nut5c và länh dao tién bOi tiêu biêu). 

- Xây drng phim tài 1iu hoc bang nhiu thir ting dan tc d tuyên truyn 
cho dong bào the dan tc thiêu so: Ban Tuyên giáo Trung hung chü trI, chi dao 
Dài Truyên hinh Vit Nam thirc hin. 

- Các ban, bi, ngành, doàn th Trung ircing, dja phixong nui dng chI Hu'nh 
Tan Phát dä tirng cOng tác có các hInh thi'rc k5' nim phü hcip theo hu&ng dan cüa 
Ban Tuyên giáo Trung ucmg. 

- T chüc tuyên truyn, giáo diic bang nhiu hInh thie: Ban Tuyên giáo 
Trung ucing chi dao,  hung dan; chü trI phôi hgp vói tinh Ben Tre biensoan, phát 
hành dê cuong tuyên truyên. 

* Di vái dja phuring: Can cir váo diu kin ci th hra chçn các hoat  dng 
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tuyên tmyn k' nim phà hcip theo hithng d.n. 

42 Kj n:êrn 120 nörn Ngày sinh dáng cli, Lu'ong Khánhz Tlziên 
(13/1 011903 - 13/10/2023), lan/i dw lien box lieu bzeu cixa Dang Va cad, rnzng 
Vit Nan, 

a. Quy mô td chzc: Cp tinh (thành) 

b. Các hoot dc3ng tuyên truyn Icj" nim trQng tam: 

- T chirc L dâng huiing: Tinh Ha Nam thu trI, ph& hçip v&i CC CO quan, 
dcm vj liê1i quan thrc hin. 

- Các ban, b, ngành, doân th Trung uorng, dja phuung ncyi dng chI Luo'ng 
Khánh Thin dã timg hot dng Co CC hinh thirc k nim phü hcip, nhi.r t9a dàm, 
nói chuyn chuyên dê, triên lam... theo huOng dan cOa Ban Tuyên giáo Trung iiong. 

- T chirc tuyôn truy&n, giáo di.ic b.ng nhii hInh thrc: Ban Tuyên giáo 
Trung uong chi dio, hithng dan; chü trI, phôi hçip vói tinh Ha Nam biên son, phát 
hành dê cuong tuyên truyên. 

- Di vâi da phuong: Can cir vao diu kin cii th hra ch9n các hoat dng 
tuyên t'-uyên k' nim phü hçip theo hithng dan. 

? • A 'S * - F - A 4.3. Ky niçm 110 nani Ngay sin I, doug clii C/ia Huy Ma,, (17/3/1913 - 
17/3/2023.), lan/i 4io lien bái lieu biu cáa Dáng và cad, nzing Vil Narn 

a. Quy rnô td chzc: Cp tinh (thânh) 

b. Các ho cut d5ng tuyên truyn lg) nirn trQng tam: 

- T chüc L dâng huong: Tinh Ngh An chü trI, phi hgp vói B Quc 
phông và các Co quan don vj lien quan thirc hin. 

- To chirc Hi thào khoa hçc: Bô Quc phOng chti trl, ph& hqp vâi Ban 
Tuyên giáo Trung ucrng, H9c vin ChInh trj quôc gia Ho ChI Minh và tinh Ngh 
An thrc hiên. 

- Xây dirng phim tài lieu v ding chI Chu Huy Man: Ban Tuyên giáo Trung 
uong chñ trI, phOi hccp vâi B Van hóa, The thao và Du ljch chi dao Hang phim 
Tài 1iu và Khoa hc Trung uong thrc hin. 

- Xut bàn sách (giy và din tu)v dng chi Chu Huy Man: Ban Tuyên 
giáo Trung ucing chü trI, phOi hcip vôi Tong CiiC ChInh trj quân di nhân dan Vit 
Nam chi dao Nba xuât bàn Quân dôi nhân dan thirc hiên. 

- Ton tao, trüng tu khu hru nim, nba iuu nim dng chI Chu Huy Man (n&i 
có): Tinh Ngh An chü trI, phôi hçip v&i Ban Tuyên giáo Trung i.rong khào sat, xây 
dirng Dê an trinh Ban BI thu cho ' kiên ('theo Huóiig dan to 07- HD/BTGTW ngày 
24/5/2021 cua Ban Tuyen glao Trung uong vêxáydirng trung tu, t6n tao kliu luau 
nlçm, nha lu'u nzçln cac dung chi lanh dqo chu chot cua Dang, N/ia nuac va lan/i 

dgo tiên bôi lieu biê&. 

- Các ban, b, ngành, doàn th Trung ixong, dja phuong ncii dng chI Chu 
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Huy Man dã trng cong tác có hinh thire k' nim phü hqp theo hu&ng dn cüa Ban 
Tuyên giáo Trung ucYng. 

- T chCrc tuyên truyn, giáo diic bang nhiu hInh thüc: Ban Tuyên giáo 
Trung ixong chi do, huóng darn chü trI, phôi hop vâi Bc) Quôc phông v tinh 
Ngh An biOn son, phát hânh dê cl.rmlg tuyên truyên. 

- Di voi dja phuang: Can cr vào diu kin ci th 1ira ch9n các hot dc)ng 
tuyên truyên k nim phü hop theo hi.râng dan. 

44. Kj nini 120 närn Ngày s/nh iting chi Tn6 P/ia (01/5/1904 - 
01/5/2024), Tong Bit!: it Ban Chap hành Trung uong Dâng CT ng ãn Vit Nain 

a. Quy mô t chtc: Cp tinh (thành) 

b. Các hogt dç3ng tuyên fruyên kj' nim trQng tarn: 

- T chirc L dâng hng, L k nim: Tinh Ha lTnh chü trI ph& hop vii các 
ca quan, dan vi lien quan thrc hin; Lnh dao tinh Ha Tinh t9c diên van k niçm. 

- T ch'(rc Hc)i  thào khoa hçc: Hçc vin ChInh tn quc gia Ho ChI Minh chü 
trI phôi hop vói Ban Tuyên giáo Trung hang, tinh Ha Tinh thrc hin. 

- B sung tu 1iumii phini tài 1iu v dng chI Trn Phü: Ban Tuyên giáo 
Trung gang chü tn, phôi hçxp vâi Bc)  Van hóa, The thao và Du 1ch chi do Hang 
phim Tài lieu và Khoa h9c Trung uong thirc hin. 

- Ton tao, trüng tu khu liru nim, nhà liru nim ding chI Trn Thu (nu có): 
tinh Ha TInh chü trI, phOi hop vi tinh Phü Yen và Ban Tuyên giáo Trung uang 
kháo sat, xây drng Be an trInh Ban BI thhi cho kiên ('theo I-liráng dan so 07-
HD/BTGTW ngày 24/5/202 1 cia Ban Tuyên ?ido  Trung wc/ng ye xáy dcng, trüng 
tu, tOn tgo k/ni hru niérn, nhà luu nirn các dOng chI lan/i dio chi chOt cüa Dáng, 
Nhà rnthc và lan/i dzo tiên bOi tiêu biêu). 

- Các ban, bc),  ngành, doàn th Trung uang, dja phuang ncri dng chi Trn 
Phñ dä trng hot dc)ng, to chirc các hInh th'rc k' nim phü hop theo hurng dan cüa 
Ban Tuyên giáo Trung uong, nhi.r ta dam, nói chuyn chuyên dê, triên lam, thi 
tim hiêu... 

- T chüc tuyên truyn, giáo dic bang nhiu hInh thirc: Ban Tuyên giáo 
Trung uang chi dto, hu&ng dn; chU trI, phOi hop vri tinh Ha Tinh biên soan, phát 
hành dê cuclng tuyCn truyên. 

- Di v&i dja phixang: Can c(r vào diu kin ci th 1ira ch911 các hot dc)ng 
tuyên truyên k' nim phü hop theo hhng dan. 

4.5. KJ nirn 110 nàrn Ngày sin/i ettng clii Nguyen Clii Than!: (01/01/1914 
- 01/01/2024), lan/i dio tii: bi tiêu biêu cüa Dáng và cad: rning Vit Narn 

a. Quy mO t8 chzc: Cp tinh (thânh) 

b. Các hoçit dç3ng tuyên truyn lg) nirn trçng tam: 

- T chuc L dãng h'L.rang: Tinh Thi'ra Thiên - Hu chü trI, phi hop vâi Bc) 
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Quc phông và the ca quan, dcm vj lien quan tic hin 

- To chüc t9a dam khoa h9c: B Quc phông chCi trI, ph6i hqp vth Ban 
Tuyên giáo Trung u'ang vã. tinh Thira Thiên - Hue thirc hin. 

- B sung tu iiu m&i phim tài 1iu v dng chi Nguyn ChI Thanh: Ban 
Tuyên giáo Trung isong chU trI, phôi hçtp voi B Van hóa, The thao Va Du ljch chi 
dao hang phim Tài lieu vã. Khoa h9c Trung trcmg thrc hin. 

- Ton tao,  trüng tu khu km nim, nhàhxu nim dng chi Nguyn ChI Thanh 
(nêu có): Tinh Thira Thiên - Hue chü trI, phôi hçip vâi Ban Tuyên giáo Trung xong 
khão sat xây dirng Dê an trInh Ban BI thr cho ' kiên (theo Hzthng dan so 07-
HD/BTGTW ngày 24/5/202 1 cta Ban Tuyén giáo Trung ucing ye xáy 4mg, trIrng 
tu, tOn tao khu 1uu ni m, nhà Iwu nirn các dông chI Mnh dgo chü chOt cia Dáng, 
Nhà nuc và ldnh dgo tiên bOi tiêu biêu). 

- Các ban, b, ngành, doàn th Trung uang, dja phuang noi dng chI 
Nguyen ChI Thanh dã trng cong tác, tO chüe có các hInh thrc k' nim phi hgp 
theo hiiOng dan cUa Ban Tuyên giáo Trung uong, nhi.r t9a dam, hi thão, g.p mat, 
nói chuyn chuyên dê, triên lam; km không to chirc L k' nim. 

- T chirn tuyên truyn, giáo diic bng nhik hInh thüc: Ban Tuyên giáo 
Trung i.rong chi dao,  hung d.n; chü trI, phoi hcip vài TOng C1C ChInh trj Quân di 
nhân dan Viêt Narn biên soan, phát hành dê cuo'ng tuyên truyên. 

- Di vâi dja phtrong: Can cü vào diu kin cii th lira chçn các hoat dng 
tuyên truyên k' nim phñ hçp theo hung dan. 

4.6. Kj nii,i 120 ntnz Ngày slit/i etiing ch( NgujJiz Lwong Bnb  (02/4/1904 
- 02/4/2024), ldnh dçio lien bôi tiêu biêu cüa Däng và cdch lnçzng Vil Narn 

a. Quy mO tácháv: Cp tinh (thành) 

b. Các hogt dç3ng tuyên fruyên Ig)  nirn trQng tam: 

- T chCrc L k nim, L dãng hxang: Tinh Hài Ducing ehü trI, phi hçrp 
vói các ca quan dcin vj lien quan thc hiii; Lanh dao  tinh Hãi Ducing d9c din van 
k nim. 

- T chrc Hôi tháo khoa hçc: Hçc vin ChInh frj qu& gia .H ChI Minh.chi'i 
trI,phôi hqp vói Ban Tuyên giáo Trung ucing, Uy ban Trung ucing Mt trmn To 
quôc Vit Narn và tinh Hãi Dixcing thrc hin. 

- Xây drng phimtài lieu v dng chI Nguyn Lucing Bang: Ban Tuyên giáo 
Trung hong chCi trI phôi hap vol Bô Van hóa,Thêthao và Du ljch chi do Hang 
phim Tài 1iu và Khoa hçc Trung ucing thirc hin. 

- TOn tao,  trüng tu khu km nith, nhà liru nim dng chI Nguyn Luang 
Bang nêu cô): Tinh Hài Dircng chü trl, phôi hçp v&i Ban Tuyên giáo Trung ucing 
khão sat, xây dirng Dê an trInh Ban BI thu cho kién ('theo Ththng dan so 07-
HD/BTGTW ngày 24/5/2021 cüa Ban Tuyên iáo Trung u'o'ng ye xáydyi'zg, trimg 
tu, tOn to khu lu-u nim, nhà lu-u nim các dông c/il lãnh do chü chOt ct?a Dáng, 
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Nhà nwó'c và lânh dao tin bó'i tiêu bié'u). 

- Các ban, b, ngành, doàn th Trung i.rng, dja phirang nai dng chI 
Nguyen Lucxng Bang d trng hott dung, có các hInh thirc k' nim phii hçip theo 
htx&ng dan cüa Ban Tuyên giáo Trung ucing; km không to chi'rc Lé k' nim. 

- T chirc tuyôn truyn, giáo diic b.ng nhiu hIrth thüc: Ban Tuyên giáo 
Trung uong chi do, hu&ng dan; chU trI, phOi hqp vâi tinh Hãi Duing biên son, 
phát hânh dê ciicing tuyên truyên. 

- D& v&i dja phucing: Can cr vào diu kin c11 th 1a chçn các hot dng 
tuyên truyên k nim phü hop theo hithng dan. 

4.7. Kj nim 120 ,thin Ngày sin!: dung chIHoàng Din/i Giong (01/6/1904 - 
01/6/2024), lan/i dçzo lieu biêu cüa Dâng và cad, muzg Vit Nan: 

a. Quy mô td chtc: Cp tinh (thânh) 

b. Các hogt c5ng kj' nim trQng tarn: 

- T chrc L dâng hucing: Tinh Cao Bang chü trI, phi hgp vói các cci quan, 
dcrn vi lien quan thrc hin. 

- Các ban, b, ngành, doàn th Trung ucing, dja pluio'ng ncd dng chI Hoãng 
Dinh Giong dä tirng hot dng, có các hmnh thüc k5' nim phii hqp theo hithng dan 
cüa Ban Tuyên giáo Trung ucYng; hru không to chrc L k' nirn. 

- Ti ch'(rc tuyên truyn, giáo diic bng nhiu hInh thrc: Ban Tuyên giáo 
Trung uang chi do, hi.róng dan, chü trI, phôi hçp v&i tinh Cao Bang biên so?n 
phát hành dé ci.rcmg tuyên truyên. 

- Di vi dja phucYng: Can cir vào diu kin ci th Iira chpn các hoat dng 
tuyên truyên k$' nim ph hccp theo huâng dan. 

4.8. Kj niçin 110 náin Ngày sin!: thing chINguyên Van Lii:!: ('01/7/1915 - 
01/7/2025), Tong BI tint Ban C7zâp han/i Trung iro'ng Dãng q3izg san Vit Na,,, 

a. Quy mó to2  chzc: Cp tinh (thành) 

b.Các hoçit dç5ng tuyên truyn Jg niin trQng tam: 

- T chirc L dang hucing, L k nim: Tinh Hung Yen chü trI, ph6i hqp vi các 
Ca quan, &m v lien quan thrc hin; La.nh do tinh Hung Yen dc diên vn k' nim. 

- T chirc HOi  thào khoa hçc: Hc vin ChInh trj quôc gia H Clii Minh chü 
trI, phôi hçrp vói Ban Tuyên giáo Trung ucmg, Van phông Trung uang Dãng và 
tinh Hung Yen thrc hin. 

- B sung tu 1iu rnói phim tài 1iu v dng chI Nguyn Van Linh: Ban 
Tuyên giáo Trung irong chü trl, phOi hçxp vói B Van hóa, The thao và Du ljch chi 
do Hang phim Tài 1iu va Khoa hçc Trung ixclng thirc hin. 

- Ton tao, trüng tu khu km nim, nhà kru nim dng chi Nguyn Van Linh 
(nêu có): Tinh Hung Yen chü trI, phôi hcrp vâi Ban Tuyên giáo Trung ucing khâo 
sat, xay drng Dê an trInh Ban BI thu cho kiên (theo Hu'óng dan so 07- 
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HD/BTGTW ngày 24/5/2021 ci'a Ban Tuyên giáo Trung icong v xáy dmg, trIrng 
tu, ton tçzo khu 1uu niçm, nhà Wu niêrn các a'Ong chI länh dqo chz chOt cüa Dáng, 
Nhà nwôc và lan/i dzo tién bói tiêu biêu,}. 

- Các ban, b, ngành, doãn the Trüng hang, dja phuang, co quan dun vj 
ncd dông chI Nguyn Van Linh d ti'mg cong tác, to chrc các hoat dng kS'  nim 
phü hcip theo hu&ng dan cüa Ban Tuyên giáo Trung hung; km khOng tO chüc 
Lk'nim. 

- T ch(rc tuyên fruyn, giáo dc bang nhiu hInh thüc: Ban Tuyên giáo 
Trung irung chi do, huâng dan; chU tn1, phOi hçip vói tinh Hung Yen bi€n son, 
phát hành dê cuong tuyên truyên. 

- Di vâi dja phucing: Can cr vào diu kin ci th lira ch9n các hoat dng 
tuyen truyên k nirn phi'i hcrp theo huóng dan. 

4.9. Kfl niim 120 ná,n Ngày sin/i dng clii' Hoàng QU6C Vit (28/5/1905 -  
28/5/2025), lan!: dro lien bôi lieu biêu cáa Dáng và each ming Vit Narn 

a. Quy rnO td chzc: Cp tinh (thành) 

b. Các hogt dç5ng tuyên truyn /g' nim trQng tam: 

- Tt, chirc JJ dâng hucmg: Tinh Bc Ninh chU ti-I, phi hçp vâi Uy ban Thing 
irung Mt trn To quOc Vit Narn và các cu quan, dun vj lien quan thc hin. 

- TOn. tao,  trüng tu khu km nim, nba km nim ding chI hong Quc Vit 
(neu có): Tinh Bäc Ninh chü trI, phôi hçp vOi Ban Tuyên giáo Trung uang khão 
sat xây dung Dê an tiinh Ban Bi thu cho kiên ('theo Hte&ng dan sO 07-
HD/BTGTW ngày 24/5/202 1 cta Ban Tuyên iáo Trung u0ng ye xáyc4mg,  frnmg 
tu, tOn tqo khu luu nim, nhà lu nini cdc dOng c/il lanh dgo chz chOt cia Dãng, 
Nhà nu6'c và lan/i dçzo tiên bOi tiêu biêu,). 

- Các ban, bô, ngành, doàn th Trung uung, da phuang nai dng chI Hoàng 
QuOc Vit da t1rng Cong tác to chi'rc các hoat dng k' nim phi hcip theo huàng 
dan cüa Ban Tuyên giáo Trung uung. 

- T chi'rc tuyên truy&n, giáo diic b&ng nhi&u hInh thrc: Ban Tuyên giáo 
Trung hang chi dao,  hu&ig dan; chü trI, phôi hçip vci tinh Bàc Ninh biên son, 
phát hânh dê cucrng tuyên truyên. 

- D& vói dja phuung: Can ct'r vào diu kin ci th lira ch9n các hoat  dng 
tuyên truyên k' nim phü hçip theo htrcng dE 

5. K nim nám trôn ngãy thành 1p, ngày truyn thong cüa các ban, 
b, ngành, Uoàn the Trung u'ong, to chfrc kinh t do'n vi vu trang nhân dan; 
ngày thãnh Ip, ngãy tái Ip, ngãy giãi phóng cüa các tInh, thành ph trrc 
thuc Trung irong: 

T chüc ô quy mO cp ban, b, ngành, cp tinh (thành); ni dung, hInh thirc 
to chrc các hoat dng k5 nim và cOng tác tuyên truyên do Ban Tuyên giáo Trung 
trung chi dao,  hu&ng dan theo quy djnh hin hành. 
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ifi. TO ciiUC THU'C HIN 

1. Ban Tuyên giáo Tinh y chi do, hu&ng d.n cong tác tuyên truyn; theo 
dôi, don doe, kiêrn tra các hot dng tuyên truyên nhât là trên internet, mng x 
hôi... áê dnh hithng kjp thii. 

2. S& Vn hóa, th thao và du ljch chi do, huâng dn th chirc các hot dQng 
tuyên truyén, cô dng tnrc quan thông qua h thông bang ron, pano, áp phIch. . . theo 
hthng dn. 

3. Các Co quan báo chI cia tinh; các dja phuong, cci quan, don vj có cng, 
trang thông tin din ti'r, dc San, Bàn tin thông báo ni b chü ctng bô trI dun 
hrcing, thii luqng phü hçip tuyên truyên. Dài phát thanh và truyên hInh tinh tO 
ch(rc tiêp, phát song phim tài 1iu theo huâng dan. 

4. Ban Tuyên giáo các huyn ày, thành Uy, dãng ày trrc thuc Tinh ày; M.t 
trn To quôc và các to chàc chInh trj - xà hi tinh can cà hi.r&ng dan càa Ban 
Tuyân giáo Tinh ày và chirc näng nhiin vi cüa da phuong, dan vj to chàc tuyôn 
truyên den can bô, dáng vien, doàn viên, hi viên và các tang lop Nhân dan ye kS' 
nirn cac ngày lé iOn và sr kin ljch sü quan tr9ng bang hInh thàc phü hap. Tuyên 
truyên, van dông, can bô, dáng viên, doàn viên, hi viên, di ngü báo cáo viên, 
tuyên truyên viên các cap däng tãi, chia sé thông tin tix lieu chInh thông. 

Noinhân: 
- Ban Tuyên giáo Trung trcmg (báo cao), 
- Thung trirc Tinh i:iy (báo cáo), 
- Uy ban nhân dan tinh, 
- Uy ban MTTQ va các to chàc CT-XH tinh, 
- Cãc huyn ày, thãnh üy, dang ày trirc thuc 
Tinhüy, 
- Ban Tuyên giáo huyn, thành Uy, dáng ày 
trijc thuc Tinh ày, 
- Sâ Thông tin vàTruyên thông, 
- S& Vn hóa, Th thao và Du ljch, 
- Các ccc quan báo, dài cüa tinh, 
- Cong thông tin din tt'r Dâng b tinh, 
- Cci quan Co trang thông tin din tà, dc san, 
Bàn tin thông bão nOi b, 

- Lành do Ban Tuyên giáo Tinh ày, 
- Phông Tuyên truyên - Báo chI - Xuât bàn, 
- Luu Ban Tuyên giáo Tinh ày. 

K/T TRU'OG BAN 
PHO 1i(UNG BAN 



BE CUNG TUYEN TRTJYEN 
K nim 70 näm Chiên thäng Tây Bc (1952 - 2022) 

I. BO! CANE!, DIN BIN vA KET QUA CIIIEN DCH TAY BAC 

1. B& cãnh ljch sfr 

Sau Chin djch Biên giói 1950, cuc kháng chin chng thirc dn Pháp 
xm luçic e1ia Nhân dan ta di&i ra trong b& cãnh tinh hmnh co nhiu bin d& lóm 
Trên th giri, các niróc x hi ehü nghTa, dan ch'â nhan dan ngày càng ducic 
cñng c, phát irin và l&n mnh v mci m.t. Trong do Lien Xô giãnh thrcic nhiu 
th&ng igi quan trçng trong xây dirng, phát trin d.t nirâc, có ãnh humg iOn .d& 
v&i sx phát trin ciia cuc d.0 tranh giài phóng dan tc & cbâu A, châu Phi, khu 
virc M5 La-tinh và i:ing h cuc kháng chin ch6ng thtc dan Pháp cüa Nhân dan 
ta v mci mt. Phong trào bâo v hOa bInh th gi&i ngày càng phát tri&i mnh 
me. Hi dng hOa bInh th gi&i t.i Viên (Ao) d. ban hành nhi&u nghj quyt 
trong do Co nghi quyt v Vit Narn, dt vn d dam phán d dInh chin và quân 
di Pháp phài rut khOi Vit Nani. 

Trong khu vrc, sau ngày thnh l.p (01/10/1949), ChInh phü nithc Cong 
hôa nhân dan Trung Hoa tuyên b là mit nithc dan chiX m&i, thc hin chuyên 
chinh dan chü nhthi dan do giai c.p cong nhân 1nh dao; dàng thai, tuyCn bó 
doàn k4t v&i t.t cà các rnxàc và dan tc yêu chung hôa bInh, tir do trên th 
giOi, cüng các dan t,c du tranh chng chin tranli xthn hxcic cüa d quc d 
giü gin nn hOa birth lâu dài. Ngày 18/1/1950, Vit Nam và Trung Quc chInh 
thóc thi& ip quan h ngo.i giao; Trung Quc dã gui nhiu c van sang giüp ta 
và vin trçi cho ta vu khi, luong thijc, qun áo, thuc men. - 

V tInh hinh nu&c Pháp, quân vin chinh Pháp tai  Dông Dixcmg dang lam 
vao tInh th khó khän, m.t quyn chü dng chin hxçxc trên chin tnx&ng.Ti 
mroc Phap, phong trao chong cu9c chien tranh ban thiu cua thrc dan Phap o 
DOng Diiong ngày càng dâng len m?nh  me. Trong khi do, M t.ng them vin trg 
cho Pháp và can thip sâu hon vào cuc chin tranh DOng Th.wng. Dugc M5 
giüp s(ic, ngày 06/12/1950, ChInh phü Pháp cCr Di tithng Di1át D& Tátxinhi, tu 
lnh 1çtc quân khbiTay Au sang lam thng clii huy quãn. di vin hinh, kiêm 
chrc Cao iiy Pháp & Doug Ducing. Ngay sau khi dn Dông Dtrong, D&lát dã 
nhanh chOng dua ra k hoach nhiu dim trong do cO chü tnrang tp trung quãn 
Au - Phi xay dng lirc lugng co dung chin hxgc manh  và ra sc phát trin ngliy 
quãn; tin hành chin tranh tng 1rc, bInh djnh vng t.m chim, dánh phá ác lit 
các can cü hu phucmg cüa ta, dy mnh thixc hin chinh sách "dung ngithi Vit 
dánh ngtthi Vit, lay chin tranh, nuôi chin tranh". 
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TInh hInh trong n.thc: Sau chin th&ng Biên giói 1950, quãn và dan ta dà 
phát huy th tin cong chi&i lucc, dy mnh kháng chiên, tin bath nhiêu chi&i 
djch và giành duçic nhthig th&ng lcii lien tiêp, co ' nghia quan trçng, nhi.r: Chiên 
djch Trn Hung Do (25/12/1950 - 17/01/1951), Chin djch Hoang Hoa Thám 
(20/3 - 07/4/195 1), Chi&i dch Quang Trung (28/5  - 20/6/195 1), Chin djch Hôa 
Binh (10/12/1951 - 25/02/1952), dä kh&ng djnh th tin cong chiên lucic cUa 
quâii và d tatMp tic giãnh Va gi vng quyn chU dng trên chiên tnring, day 
dch vao the phong ngr, doi pho. 

Tháng 9/1952, Trung uong Dãng eh'Ci tn.rong trãnh ch mnh, dánh vào ch 
yu, tim noi so h& ca dch ma dánh và quy& djnh m& chi&i djch ti&i cong Thy 
Bk Mic lieu chin djch là tiêu diet mt b phn sinh 1irc djch, giài phóng mt 
phn dt dai và xây drn.g can cir da Tây Bc, mô rung, cUng c can cir dja Vit 
B&c, git vtng &r&ng giao thông quc t (Lao Cai - Vn Nam) và to nhftng diu 
kin m&i cho cách mng Lao. 

2. Dc dim tInh hlnh và sir chuãn bj cüa ta 

a. Dc dim tin/i hInh 

Tây B&c là mt vüng chin lucic quan trQng. Thdây, dch có th uy hip 
ca.n cü dja Vit B.c và che ch& cho Thucing Lao. Lrc luçing djch chim dóng a 
Tây Bc có 8 tiu doàn và 43 di dci,  11 khu pháo b trI phân tan trên 144 c 
diin, gm phn l&n là quan ngiiy. Lrc 1ung Au - Phi Co 3 tiu doàn ch& a 
Son La, Lai Châu lam nhim vii co dng; ngoài ra có tiu doàn dü a Ha Ni 
khi cn,düng du?ing không co dng dn tang vin. 

Vng Tây Bc thii kr nay gm 5 tinh là Lao Cai, Lai Châu, San La, 
Yen Bái và Nghia L là vüng rung niii rng ithi, him tr&, dt rng, nguói 
thi.ra. PhIa Ta)' giáp v&i 2 tinh cüa Lao (Phong Xa 14, Sm Nua), phia Dông 
giáp vâi can cr dja Vit B&c, phIa B.c l.a biên giài Vit Nam - Trung Quc (&M 
din tinh Lao Cai là tinh Van Nam), phia Nam giáp vth tinh HOa BInh, thông 
vâi Lien khu 3 và Lien khu 4. Song Thao, song Ma, sOng Dà là ba con song 
1&n, quanh n.m nuóc chày xi& và chia ct Thy Bc thành các khu vrc. Duông 
vào Tây Bc chi có hai tnic lan là dithng s6 41 tr Flôa Blnh di Mc Châu (San 
La) và dtrông s 13 tü Yen Bái vào Nghia L. Các cong dng tc ngu&i vüng 
Tây B&c chü yu là MOng, Dao, Thai, Mi.r&ng và Kinh cO lch sir phát trin lâu 
dM, có truyn thng yêu nirâc, cách mng nhung kinh t phân tan, va.n hóa xã 
hi chm phát trin. 

b. Sr chun bj cáa ta 

Thc hin chñ tnrcmg chuyn huOng tin cong chin lucrc, tü tháng 
4/1952, B ChInh trj và Chü tjch H ChI Minh da clii thj toãn quân và toàn dan 
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ta xic tin cong tác chu.n bj chin dch vâi quyt tam tiêu diet  djch, giài 
phóng Tây Bc. 

Ngày 06/9/1952, B Tong Tir lnh m& hi nghj can bG ph bi&n quyt 
tam chin djch. Ngày 09/9/1952, Chü tch H Clil Minh dn thàm, dng vién 
và nói chuyn vói Hi nghj ph bin k beach chin djch Tây Bc, Nguii can 
dn "Trung uang Dàng và Tng Quãn üy dâ cn nhc k ch d, ch khó cüa 
chin trurng sp dn và quyt tam là chin dich nay phài dánh cho th.ng lqi", 
"g.p thi4n  lçci thi phâi quyt tam phát trin, g.p khó khin thi phài quyt tam 
khc phic". C'iing ngày, Trung txcing Dãng d quy& djnh thành 1p B Chi huy 
chin djch, clii djnh dng clii Dai  tuâng, Tng Tu lnh Vö Nguyen Giáp lam 
Clii buy tru&ng; dng cM Roàng Van Thai lam Tham rnuu trixông chMn djch; ding 
clii Nguyn Clii Thanli lam Chñ nhim Climb tr; d&ig clil Nguyn Thanh Bmnh 
lam Chü nhini Cung cap. 

Lc lucmg tham gia chMn djch cüa ta gm các di doàn 308, 312, 316 
(thi&i), tiu doàn 910 (Trung dean 148), 6 dai  di San pháo 75 ly, 3 dai  di siring 
ci 120 ly, 1 Trung doàn cong binh và 11 di di b di dja phuang thuc các 
tinh: Yen Bái, San La, .Lai Châu, Lao Cai. Dan cong c.n buy c1ng phic viii 
chin dch khoãng 3 5.000 nguci. V nhan 1irc, 4t lçrc, Trung uong giao các tinh 
Yen Bái, Tuyên Quang, Phü Th9, VTnh Phiic tri1c tip phic vi hithng Nghia L; 
các tinh Son La, FIOa Bmnh, Thanh Hóa, Ngh An, Ha Narn... trrc tip phçic vii 
hu&ng San La. 

Trên dia bàn Lien khu 3 va Viêt Bc, BO Tong Tu lênh coke hoach nghi 
binh ion, Trung doan. 238 a Bac Nmh, Bac Giang mang ten mm la Dai  doan 
316, Trung doàn 246 & Vinh Yen, Phüc Yen l.y hI danh Dai  doàn 308, Trung 
doãn 91 & San Thy, Pliü Th9 ducic gc1 là Dai  doãn 312... Các don vj trên du cO 
phixong an hoat dng, lien lac  cOng khai v&i B Tng Tu 1nh b.ng din dài lam 
die dch rt khó phán doán hithng tin cong. 

• •A ., .L 3. Then bien va ket qua chien dch 
. . . • . . a. Then bien chien djch (dzen ra ha dçrt, tu ngay 14/10 den 30/12/1952) 

- Dcrt 1 'tic ngày 14-23/10,), tién cong tiêu diet  phán khu Nghia Lç3, dp 
tan tuye'n phc3ng thz vành dai ngoài Táy Bc ca djch 

Ngày 14/1011952, chin dch m& man. D tao  th cho Dai dean 308, 
Trung doàn 174 (Dai doàn 316) tin cOng truóc vj trI Ca Vinh; Trung doàn 141 
(Dai doàn 312) dánh tru&c vj tn Sài Lucrng, b6 trI lrc Iuqng dánh vin birth 
trên du&ng Gia Hi. Do b dánh b.t ng&, djch nhanh chóng rut v Ca Vjnh, Sal 
Lixong, Lang Nhi Va dik dng Tiu doàn 3 lê throng tfr ding bang len Na San, 
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Tiu doàn dü s 6 xung Tii L d chn dithng tip t cCia ta, gitt Son La và 
giài tôa cho Nghia L. 

Ngày 17/10/1952, Dai  doàn 308 s1r ding 2 trung oàn (88 và 102) dánh 
NghTa L ph và Nghia L dbi, san b.ng mt 1o.t v trI then ch&, phá v5 mt 
b phn tuyn phàng thiX vtuig ngoài cüa djch, tiêu diet toàn b sâ chi huy dch 
ti phân khu Ngha L và tiêu diet  hoàn toàn Ngbia L ph& dia hcm 400 ten, 
b&t 412 ten, thu nbiu vii 1±1, quân trang, quãn diing, buc djch phài riXt Tiêu 
doàn dii thuc dia s6 6 Tii L v Na San. 

Dêni 18/10/1952, Trung doàn 36 (Di doàn 308) tin cong tiêu dit djch 
Ci'ra NhI, diet và bt 214 ten. Tr ngày 19/10 ctn 23/10/1952, Di doàn 312 

dã tin hành truy kich, dánh tan quan djch rut ehy, dánh thit hai  nng Tiu 
doàn dii s 6, diet  và b.t gn 200 ten, thu nhiki vu khI. 

Trên hrning thu yu, tr ngày 14t10 dn 23/10/1952, Trung doàn 88 (Di 
doãn 308) tin cong tiêu diet djch a Nba Phii, tiu khu Phii Yen, Vn Yen và 
lam chii khu vrc. 6 miii vu hi Dông Nam Lai Châu, Tiu doàn 910 (Trung 
ctoàn 148) tir Lao Cai tin cong m.nh 1it vào Qurnh Nhai, lam cho djch & 
Qu'nh Nhai và tâ ngn song Thao phâi nt chy v hiiu ngn song Dà, Tiêu 
doàn 17 Ta - bo dn (mg cuu cOng bj Tiu doàn 910 dánh, tiêu diet  mt di di 
& P&c Ma. B di dja phucng và. du kIch trên các dja bàn tác chin d.y mnh 
tác chin phi hçip vói b di chii lirc lang, quét, gçi hang s tan binh, lam cliii 
các khu vçrc d chim. 

Nhu 4y, trong dqt mt ciia chin dch, ta dã tin cOng giành th&ig lqi, 
diet 500 ten dch, b.t sng trên 1.000 ten, trong do Co 300 lInh Au - Phi và 
nhiMi si quan, chi huy phãn khu Nghia L, ti&i khu Phii Yen; thu 1.497 siing 
các 1oi, 34 khu ci, 3 khu DKZ37, 2 khu pháo 105 ly, cOng nhiêu trang bi, 
quan ding; giài phóng viing hiiu ngn sOng Thao, tà ngn song Dà tix Vn Yen 
dn Qu'nh Nhai, lam chii dx&ng s 13 n6i Yen Bái v&i Nghia L. 

- Dt 2 ('tIt ngày 7-22/11), vwt song Dà, tiêu diet khu phOng thi Mc 
chau, giái phOng tinh Scm La, Diçn Biên Phi 

Bj thit hi nng, b clii huy quan Pháp quy& djnh bO vi'mg ta ngn sOng 
Thao, rut sang hth.i ngn song E)à, nhanh chOng thi& 1p c.0 hang không Ha Ni 
- Na San, diêu 9 tiu doàn ccr dng tr ding b&ng và noi khác len Tây Bc, nãng 
tOng quãn s & day len 16 tiu doàn và 32 di di, i.p tuyn phOng thU song Dà, 
xây diing Na San thànhtp doàn cii dim m.nh quyt giC viing Tây B&c. Ding 
th&i, ngày 28/10/1952 dch m& cuc hành binh Loren dánh len vUng hu 
phxong cUa ta & Phi Th9 nhrn d dOn cho Thy Bc, hrc lucmg gm 12 tiu 
doàn b binh và dii, 2 tiu doàn pháo birth, 3 tiu doàn cong binh, 2 d.i di xe 
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thng, ca giâi, 2 thiiy di xung kIch, cüng nhiu may bay. Djch hành quãn tr 
Trung Ha, Vit TrI theo du&ng song và du&ng s 2 len Ph Thç và nháy dü 
xung Doan Riing. Ngày 13/11/1952, mt müi tin den Bn Hiên. 

Trên cc s& nhn djnh, dánh giá tinh hinh, B Tng Tu 1nh vn gii quy& 
tarn tin cong Thy Bk B CM huy chin dch xác djnh quy& tam tác chin dqt 2, 
grn: Hwóig chi ylu tin cong khu we Ta Khoa - Ba Lay - Mc Châu phá v 
khu phông thii cbü yu cia djch trên tuyn sOng Dà, tao diu kin diet  djch & 
Scm La, Na San.; 1irc luçing gm 6 trung doàn thuc dai  doan 308, 312, 316 và 
Dai doàn Cong binh - Pháo binh 351. Hw&ng phAi hcrp mang bi danh mt trn 
Y13, duqc tang cuäng 1c lucing dánh sâu vào phIa sau di hinh chin djch. 
Nhim v11 vra tiêu diet djch, vera nghi binh lam cho djch phán doán sai hu&ng 

A • S S A tien cong chu yeu Ia Lai Chau. 

+ Trên huông ph& hqp: 

Thirc hin k hoach  nghi binh ngày 07/11/1952 Tiu doàn 910 (Trung 
doàn 148) tin cOng m& du dánh tan ti&i doãn ngiy & Nm Din, Ngày 
16/11/1952, Tiu dôàn 910 tin cong Tiki doãn dü &Nm DIn, tiêu hao 3 di 
dçn. Ngay 17/11/1952, cac tieu doan 910, 542, 564 to chuc vuçit song Da tien 
cong vào Lai Châu. Tiu doãn 542 danh djch & Nong Bô, Cha Mong, diet  1  dai 
di thuc Tiu doãn 56 ngiy, sau do th9c sâu vào Nm DIn, qua Thun Châu 
tin v Din Biên Phü, t ch(rc t.p kIch, truy quét tan binh dn dêm ngày 30/11 

A f A bat 726 ten, thu 600 sung. Tieu doan 564 to chuc danli chan, truy kich d!ch, 
diet và b.t g.n nhu toàn bi 4 dai  di & Mixng Sal và 2 dai  di & Mi.r&ng 
Pikg, ph& hcip vol Tiu doàn 115 truy kich djch dn tn Son La, buc djch & 
Son La phài rut v Na San, ta tip quãn Thi4n Châu, thi. xä Son La, ling quét, 
b&t gàn 400 ten. 

VOl tinh tbn tin cOng lien tiic và each dánh tao bao, trên huOng phi hqp 
b di ta dã phá Va h thong phông ngx ph.Ia nam Lai Châu, di và bt hon 
1.400 ten djch. TInh câ dqt 1 trên huOng Lai Châu, quân và dan ta dlit 12 di 
di djch, b& sng 1.750 ten, thu nhlu vCi khi, giâi phOng huyn Than TJyên, 
Qurnh Nhai, Tun Giáo, Mir&ng La, Thun Châu, Din Biên Phü, rng trên 
3.000 km2  và. 10 vn dan. 

+ Trên huOng chü yu: 

Dem ngày 17/11, Trung doàn 209 (Dai doàn 312) duqc tang ci.thng ti&i 
cOng Ban Hoa, diet  han 300 ten. 

Dêm ngày 18/11, Trung doàn 141 (Dai doãn 312) dung 2 tiêu doan dánh 
Ba Lay diet  gn 1 ti&u doãn djch. Cang th&i gian, Dai  doàn 308 tin cong nhiu 
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vj trI a Hat Tiêu, Mix&ng L1?m, loai khói vông chin du 98 ten, dia và bat sng 

149 ten, Co 69 linh Au - Phi. 

Dêm ngày 19/11 dn 2 gi?.i 15 phüt ngày 20/11/1952, D.i doàn 316 ti&i 
Cong Mc CMu, ba1  khOi vOng chik du 309 ten, thu toàn bQ vu khf, giài 
phóng hon 1.000 dan bj djch b&t giam. Sau khi các vl trI then chôt ô tuyên 
phèng ngr cao nguyen Mc Châu bj tiêu diet,  djch a Ching Pan, song Con, T. 
Say, Sa Pia, Ta Khoa... rut chay, ta tip tiic truy kich diet và b&t sang hon 1 tiu 
doãn djch. Bj tin cOng mnh, dch & Ching D&g, Co NOi, Yen Châu phài rut 
v Na San. Nhcrng trn dánh vào tuyn phOng thu Mc Châu cüa ta dä giành 
thng lqi 1&n. 

±Trên hithng Phü Thç (h.0 phuong cüa chin djch) 

Ngày 17/11/1952, c1 dánh tan cuc hãnh binh Loren, Trung doàn 36 (Dai 
doãn 308) phiic kich dch trên du&ng Chân Mng - Näng Yen, Tram  Than, tiêu 
diet và bat sng trên 400 ten, phá hüy 27 ô to, 17 xe tang, xe b9c thép. 

Dém ngày 23, rang sang ngày 24/11/1952, Trung doàn 36 tin cong djch & 
Nüi Quyt (gn C Ti& thuc tinh Phü mc), diet  them 1 dai dci, lam thit hai 
nng binh cloàn cci dng s6 4 cüa djch. 

Sau gn 1 tháng dãnh len Phü Thu, cuc hành quân cUa dch phãn kich 
vào hu phuong chin djch cüa ta dã không dem lai  kt qua và bj thit hai  nng: 

A S SI A . S S I * 1.800 ten b 1oi khoi vong chien dau, 173 ten b bat, 60 xe Co gicn b pha huy. 

K& qua toãn chMn djch dn h& dçit 2, ta dà diet và b&t sng han 30.000 
ten dch, giài phOng 17.700 km2, tinh San La (tth Na San) và mt phàn tinh Lai 
Châu khOng cOn gic. 

- Dçit.3 ('30/11-10/12,), tiê"n cong Tp a'oàn c dié'm Na San 

Sau nhttng thit hai  nng, tnxâc nguy Ca mt cOn & Tây Bac, b chi huy 
quân Pháp quyt dinh  xây dirng Na San thành c1r dim manh,  lirc h.rqng phOng 
th gm 12 tiu doàn b birth 1 tiu doãn pháo binh, thng bitth 1'çrc len dn 
12.000 ten, coi day là "con dê ngán song". Tiu khu Na S thuc xà Ching 
Mung, huyn Mai San, tinh San La. Dja hinh bng ph.ng, rng, di nüi nhp 
nhO, ra xa Co rihiu  các dim cao quan trçng. Ngày 30/11/1952, B Chi huy 
chMn djch quyt djnh m& dqt tin cong thr 3 tiêu diet dch & Na San, hrc luqng 
gm 12 tiu doàn thi&i thuc các dai  doãn 308, 312, 316. 

Dêm ngày 30/11/1952, Trung doàn 102 và Tiu doàn 322, Trung doàn 88 
(Dai doãn 308) tiên cOng chim dugc Pu Hong, nhung sau dO dch phãn kIch 
chi&ii lai;  Tiêu doàn 115, Trung doan 165 (Dai doãn 312) tin cong lam chü 
&xcrc Ban H&i (Bac Na San), diet g.n 1 d.i di djch. Dêm ngày 01/12, Trung 
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doãn 209 (Di doàn 312) tin cong Bàn Vây (Nam Na San), Trung doãn 174 
(D.i doàn 316) ti&i cOng Na Si. Cuc chin du cüa quãn ta trên các hixóng din 
ra vô c1ng ác lit, dtch sü ding không quân, pháo binh b&n phá dft di vào trn 
dja c11a ta, ding hôa litc ti ch ngn chn quyt 1it, b di ta bj. thuong vong 
nhi&u; trong khi do, ngày 02/12 djch li thà d tang cuing cho Na San 2 tiu 
doân; thM gian chin djch dã dai, ta chua chun b d.y dü dã dánh chc th.ng. 

Ngày 10/12/1952, sau khi xem xét tInh hunh, B Tix lnh chin djch quy&t 
dnh kt thüc chi&i dch. 

• A A A F • • Trong dcit 3 cua chien dch tien cong t.p doan cu them Na San, mc du da 
tiêu diet duçic Pu Hng, Bàn Wri, nhung có 2 trn không thành công, sau khi 
xem xét k thirc 1rc gia ta và djch, B CM huy chin djch dã nhn thy ta 
khOng Co uu th birth 1irc hon dch, do do quyt dnh dInh clii ti&i cong Na San, 
k& thüc chin djch kp thii, tránh thucing vong ãnh huOng dn lâu dài. Day thrc 
sir là chi tnxcing ding d.n, lirth  hot, phi hçcp v&i thrc t& 

b. Kit qua chiin djch 

Sau 2 tháng mô chin dch, dã diet,  bt sing và lam bj thuong trên 6.000 
ten djch; nhiu tiM doàn, di di thuc các binh doàn co dng dch bj xóa s& Am 

V I 6 / ' ." , * . , mini cung co Xu Thai, Xu Nung tt.r tr. cua Phap b that bi hoan toan. Tmh 
Son La (tth Na San), 4 huyn phia Nam tnh  Lai Châu, 2 huyn phia Tây tinh Yen 
Bái, rng 28.500 km2  vâi 25 vn dan duçic giài phOng. 

Kk qua chin djch Thy Bc dã m& ra mt th chiM lugc mOi, rt thi4n lcd 

cho ta. Vi'.ing giài phóng d n& lin Tây B.c vâi Vit Bc và Thuqng Lao. 8/10 
dt dai vJng Tây Bc ducic giãi phóng ni lin vâi phIa Thy cn ct'r dja Vit Bc; 
duông giao thông qu6c t t'r Trung Quc sang Lao Cai Vit Nam, tir Vit NRm  
sang Lao, tu Thy Bc, 'Viêt B&c xung Lien khu 3, Lien khu 4 vao Nam d dàng, 
thi4n lçri hon. 

IL NGUYEN NHAN THANG Lfl VA NGHIA L!CH  sU 
1. Nguyen nhân thng lçri 

A

ChiM thing Tay Bc 1952 dà divào 1ch sCr cuc kháng chi&i chng tic 
dan Phap cua dan t9c, la mçt trong nhtrng chien cong oanh hçt, co y nghia oMen 
lucre, lam chuyk MM CiC din chiM tranh theo hithng co lçri cho ta, gOp phn 

tao th và 1rc mcci tiM t&i giành thng lcd cui c11ng trong chi&i cuc Dông 
Xuân 1953 - 1954. ChiM th.ng do ducrc xut phát tr nhik nguyen nhân, trong 
dócónhi'tngnguyêncobãnsau: 
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- Thng lcd cüa Chin djch Thy Bc tnthc h& là do sr lnh do ding dn, 
sang su&, tài tinh cüa Trung uong Dãng và Chii tjch H Clii Minh, tric tiêp là 
T&ig Quàn üyDó là chü tnrotig: Tranh ch manh,  dánh ch yu, tIm. noi sa hti 
cüa djch ma dánh và phucrng châm tác chin là "Dánh dim, diet  vin". Xác 

djnh th mic tiêu ci'ia chin dch là tiêu diet  mt b phn sinh 1irc djch, tranh th 
nhàn dan, giài phóng mt phn dt dai và xây dimg c.n cir dja Tây Bc. 

- Các cp üy dàng, chInh quyn, quân và dan các dja phtrccng, trirc tip là 
các tinh trên dja bàn Tây Bc d phát huy tinh than yêu nuâc, mt lông tin tathng 
vào sr lânh dao,  clii  dao  cüa Trung uong Dãng, Chü tjch H CM Minh và Tong 
Quân 'Ciy, doàn k&, khc phitc khó khan, vtra tich clrc dánh gi.c bào v hu 
phuong, vera tham gia .phiic vi.' kháng chin, cung cap src ngui, sirc cüa bâo 
dam cho chin djch th.ng lcd. 

- Th&ng lcd xut phát tIx tài thao lirqc, chi 40 tác chin cüa Tng Quan üy 
v B Clii huy chin djch, sir doàn k&, quyk tam chin du cao cüa các 1irc 
luçrng tham gia chin djch ma nông c& là các 41 doàn thu 1irc. 

- COng tác huy dng lc luqng phi.'c vii, bào ctãm hu can chMn djch duçic 
tiên hành chu dao, khan tnrang vol quy mô kin, hoat dOng phi hop tác chin 
giva cac chien truclng nhat la chien trucrng sau lung dch vrn chien tnxong Tay 
B&c di.rçic tin hành dng b, gop phn tao  thành süc mnh thng hop d giãnh 
chin th&ng. 

2. ' nghTa ljch sfr 
. . , , . Tint nhat, Chien thang Tay Bac 1952 cIa di vao lch su khang chien gianh 

do 1p dan tc, là th&ng lçii Co nghTa chMn hrcic Ca v quãn sr, chinh tr, kinh t 

tao ra th và hrc mâi d tin hãnh cuc ti&i cOng chin lixqc Dông Xuân 1953 — 
1954, k& thüc cuc kháng chin chng thrc dan Pháp xãxn krçrc. 

V quãn sv,  Chin th.ng Tây B&c d hoàn thành xut sc nhim vi, tiêu 
diet duçcc nhiu sinh 1xc dch (diet,  bt sang và lam b thuong trén 6.000 ten 
djch), thu nhiu vCi khI trang bj. Dp tan th b trI lirc luçrng cfia djch tai  ving 
Tây B&c và các cuc hnh quãn, chi vin cüa djch, day djch vào th co cim, 
phOng ngir b dng trên mt s khu virc (Na San). 

V chinh trj, kinh t, ChMn th&ng Tây Bc cIa giâi phOng duçic mt vCing 
rng 1&n d.t dai i dja bàn chin hrqc. Nhüng cánh dng rng kin nhix Din 
Biên, NghTa L, Than Uyên, Quang Huy, Phii Yen lm thóc, nhiu lam th san 
cIa thuc v ta, gop ph&n tao  thun lcd cho vic xay drng, cimg c6 chInh quyn 
nhân dan, co sâ Dãng, co s& chInh trj và tim lrc cho kháng chin; m rng hu 
phixong kháng chién, tao  diêu kin thun lyi CUC tiên cong chiên hrqc Dông 
xuk 1953 - 1954, k& thuic cuOc kháng chin chng thc dan Pháp. 
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Tao ra th và 1ire mâi cho each mang Vit Nam do là giãnh và giit vng 
duçic quyn chü dng trén chin trithng. Ta hoàn toãn ehü dng 1ira ch9n chiên 
tnxmg, mi1c tiéu và each dánh vi nhüng lrc luçing, quy mô khác nhau. Vic m 
rng &rçYc các ving giài phóng, dc bit là k& ni thu do kháng chiên Vit Bác 
vOl Tây B&c, vOl Thucmg Lao, Trung Quc và kt neil vOl chin trithng vüng 
deing b.ng 0 Lien khu 3, Lien khu 4 d gop phk thng them tiêm hrc và twmg 
quan sue mnh gifla ta và dch, tmg bi.rOc lam suy yu và dy Pháp vào th ngày 
càng bt lçii. 

TIzã hai, Chin thng Tây B&c dA lam phá san các chInh sách quân sir, 
chlnh ttj cüa thre dan Pháp tai Vit Nam, dy Pháp vào th bj dng v chin 
luçic, ding th0i giáng mt don mnh me vào ' chl xâm hicic cüa thrc dan Pháp: 
D.p tan. am mtru eüng cei "Xr Thai", "Xfr Nimg tr trj" và tmg birOc lam that bai 
chinh sách "dàng ngithi Vit ctánh ngtthi Vit, ly chi&i tranh nuôi chin tranh"; 
dy thire dan Pháp vào th hi. dng, lung tüng v chin hrcic (phan tan, mc kçt 
trong mu thun giia tp trung và phân tan; giaa tin cong ra ving tir do và 
phOng ngr ving dâ kim soát; giUa bào v dng btng B.c B và bào v 
Thixçrng Lao...). 

Thz ba, Chin th&ng Tây Bc dâ khng djnh sr phát tri&i ci.a ngh thut 
quân sir Vit Nam, khà nng tác chin, hip deing binh ching vOl quy mO iOn 0 
dja hInh rirng nüi, xa h.0 phtrcmg, lam kinh nghim qu d ta t ch(rc cáo chMn 
djch vOl quy mô iOn hon. 

Tlzá tic, Chin th.ng Tây Bc 1952 là ngun dng viên to iOn deii vOl quân 
va dan ta, qua dO gop phn cung cei nim tin vào sir nghip each mng, &thng 
leii kháng chin cüa Dãng và Chü tjch H CM Minh, tang cuOng doàn kit, dy 
manh cong cue kháng chin, kiên queic th&ng icri. 

T/zi'c nám, .Chin th.ng Tây B&e mt m.t gop phn giài phOng phn iOn 
dt dal, dan sei trên dja bàn chin lucic, mt khác tao  diu kin cho each mng 
Lao, dc bit là vOng Thuçing Lao phát trin, gop ph.n thiió d.y cuc kháng 
chin cüa nhan dn ba nuOc Dông Ducing Vlt Nam - Lao - Campuchia tmg 
bithc phát trin tin tOi thng 19i hoàn toàn. 

111. PHAT EUY TIrifi THAN CBI1N THANG TAY BAC 1952 TRONG 
ST NGH1P XAY DTG VA BAO V TO QUOC fflN NAY 

70 nm d:à trôi qua, song nhüng bài h9c kinh nghim qu' báu cüa Chin 
th&ig Tây B&c 1952 vn cOn nguyen giá trj, c&n tip tçc duqe phát huy trong sr 
nghip xây dirng và bào v Tei queic hin nay. DO là: 

- KhOng ngng phát huy sc mnhkh6i di doàn kt toàn dan tc g.n vOl 
sOc manh  thai  dai  trong diu kin mOi, thrc hin th.ng igi cong cuc d& mOi do 
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Dãng ta khôi xixàng và lânh dao,  vi mic tiéu dan giàu, nuâc mnh, dn chü, 
cong bng, van minh. 

- Tip tiic gift vüng dc lip,  ti ch'ü; tang cumg tim lttc quc phông, an 
ninh; kiên quyt, kiên trI bâo v vftng ch&c dc 1p, chft quyn, thông nMt, toàn 
vçn lnh th, bin dào, vng tr&i cüa T quôc; gift vng mOi tnr&ng hba binh, on 
djnh d phát trin dt ni.thc. Tp trung chäm lo xây dirng Quan di nhãn dan 
cách mng, chinh quy, tinh nhu, trng buàc hin dai,  mt s quân chUng, binh 
chñng, lc luçing tin th.ng len hin di. Dn nm 2025, c bàn xây d'mg Quan 
di tinh, gn, mnh, tao  tin d vng chc, ph&i du nàm 2030 xây drng Quãn 
di nhân dan cách mng, chinh quy, tinh nhu, hin di. 

- Chü tr9ng cing c, xây dirng nn quc phông toàn dan, the trn quc 
phông toàn dan gn th trn an ninh nhân dan vftng chic, cot löi là xây dirng 
"th trn lông dan" virng chc; hoàn thin và nãng cao hiu qua co chê quãn l, 
diu hành và phát huy vai trè, sir phi hqp, hip ding cüa các tè chiic, 1ic luçing 
trong tác chin khu vçrc phông thü; nãng cao tinh th.n cành giác, phóng ngra, 
xcr l hiu qua các tmnh hung v qu6c phàng, an ninh, không d b ctng, bt 
ngi trong mi tInh hung. 

- Thithng xuyên chm Jo xây drng lc luqng vu trang nhan dan, nông c& 
là Quãn di nhan dan, Cong an nhãn dan cách mng, chfnh quy, tinh nhu, trng 
buót hin di, thrc hin th.ng lqi nhim vçi bào v T quc trong tInh hInh mtri. 
Trong do, tp trung nâng cao ch.t luqng tng hop, sirc math cbin d.0 cüa 
Quân di; mi tiên hin di hóa mt s& quân chng, birth chüng và 1irc hrcing; t 
chrc, s&p xp biên ch Quân di theo hi.thng: tinh, g9n, mnh, lirth hoat. 

- Tip tic nghiên cru tng kt kinh nghim chin du trong các cuc chin 
tranh vira qua, vn diving nghiên ciru, phát trin ngh thu.t quan sir trong tInh h.mnh 
mài phu hop var tO chuc trang bi, hxc luang va cach dánh cua Viêt Nam Chü 
dng dy rninh cong tác hun luyn; phn d.0 tao &rcYc s1r dt phá trong hun 
luyên, dào tao nâng cao tnnh dOva khanäng s.n sang chiên dau cho bô dOi Tap 
trung xay dmg cho can b9, chien Si co ban linh chinh tq vung yang, tuyçt dci 
trung thnh v&i T quc, vOi Dãng, Nhà nu&c và Nhân dan; có tinh thn, cM, 
quyt tarn chin d.0 cao "dam dánh, bitt dánh Va quyt dánh thng" nht là 
trong diu kin djch sir ding vu khI cong ngh cao. 

- Tip tic thirc hin th&ng lcii &thng li, chü tnxcrng d& ngoi ciia Dãng, 
Nhà nithc, tranh thñ sir dng tInh, ing h cüa cáo nuâc trên th gi&i d6i vi sr 
nghip xây dçmg và bào v T quc cUa Nhân dan ta. 

- T&ig cuOng du tranh lam that bai  am mini, thñ doan "din bin hOa binh", 
chia rê khôi dai  doàn kt toàn dan tc cüa các th hrc thu djch và cáo am mini xãm 
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ph?m dc l.p,  chU quyn, thng nht, toàn vçn lath th6; bào v vüng chc T qu& 
Vit Nam x hôi chü ngbia. 

- Tp trung quán. trit, trin khai thirc hin th.ng lc!i các chii truong cUa 
Dãng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nithc v phát trin kinh t - xa hi g&n vài 
cing c quc phông, an ninh trên dja bàn Tây Bc, trçng tm là Ngh quyt s 
11-NQ/TW ngày 10/02/2022 cüa B ChInh tn, và Nghi. quyêt so 96/NQ-CP ngày 
01/8/2022 cüa ChInh phü v Chixong trmnh hãnh dng cüa Chmnh phii th'irc hin 
NghI quy& s 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 cüa B Chinh trj v phumg hi.râng 
phát trin kinh t - xã hi và bào darn quc phông, an ninh vüng trung du và 
mi&n nüi B&c B dn näm 2030, tm nMn dn nm 2045. 

KST nini 70 n.m Chin th.ng Tây B&c là djp d on li ljch s1r each mng, 
ton vinh và tn an nhftng cng hin, hy sinh cCia quàn và dthi ta trong cuc kháng 
chi&i chng thirc dan Pháp xãm luçie; tuyên truyk giáo dijc truyn tMng yeu 
nu&c, nim tir hào, tx ton dan tc; khth dy chü nghia anh hing each mng, tinh 
thn di doãn kt, chi tir hrc, tr cuông, gop phãn dy mnh toãn din cong 
cuc di mdci, xây dmg và phát tri&n dt rnthc phn vinh, hnh ph(ic vi miic tiêu 
dan giàu, ni.thc mnh, dan chü, cOng b.ng, vn niinh, xây drng, phát tri&n và bào 
v vthig ch&c T qu& Vit Nain xã hi chü nghia trong thM kS'  m&ii..— 

BAI' TUYEN GIAO TRUNG TS(ING - TONG CTJC CHINII TRj QBrD VLT NAM 



TINH UY TUYEIN QUANG BANG CQNG SAN VIT NAM 
BAN TUYEN GL&O 

* Tuyên Quang, ngày 12 tháng JO nám 2022 
S6 59- HD/BTGTU 

HISONG DAN 
A A A A - - 

Tuyen truyen an nrnh mm trtrong phiic vti phat trien ben vtrng dat ntr0c 

Thre hinHithng dn S6 70-HDIBTGTW ngày 03/10/2022 cüa Ban Tuyên 
giáo Trung rng v tuyên truyn an ninh rnói trw&ng phc vy phát triên ben vi?ng 
aa.dt nithc, Ban Tuyên giáo Tinh üy huóng dan tuyên truyên nhtr sau: 

I. M1JC DICH, YEU CAU 

1, Tuyen truyn sâu rung, nâng cao nhn thrc, trách nhiin efia can b, dãng 
viên và Nhân dan v chi tnrcng, dtthng 161 cüa Dàng, chInh sách, pháp 1ut cüa 
Nba rnxóc v an ninh môi tnthng pht.ic vi phát triên ben v'ting dat nucc; các miic 
tiêu, djnh hrnng an ninh môi trueing cüa Ngh quyêt Di hi XIII cUa Dng. 

2. Thông qua tuyên truyM phát huy sirc mnh t6ng hccp cüa cá h thông 
chinh trj và toàn xâ hii thirc hin bâo dam an ninh môi truông, bão v môi tnthng 
s6ng cüa con ngithi, chU dng tng phó tnrâc môi de d9a ye an ninh rnôi trithng, 
huóng tói phát triên ben vffiig dat nuâc, gop phân thirc hin thang lcii Nghj quyêt 
Dai hi XIII cUa Dàng và nghj quyêt di hi Dãng b các cap. 

3. Cong tao tuyên truyn có trçng thin, trçng dim; tin hânh thtthng xuyên, 
cp nht ni dung, lông ghép vi tuyên truyên cáo chinh sách phát triên kinh t - xä 
hi, cáo nhim v11 chInh trj cüa dja phuang; hânh dng ci the, thiêt thirc bão dam 
an ninh môi trithng; hInh thirc tuyén truyn da dng, phong phii, phü hçip vâi ti'rng 
dôi tuçing, yang mien, khu vrc. 

II. NQI DUNG TUYEN TRUYEN 

L Tuyên truyn chU tnrcrng, dis&ng 16i cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut ca 
Nhà nuic, cüa tinh v bâo v môi trixà'ng. Lam rO cáo quan diem, m'çlc tiêu, ctjnh 
hix&ng Va cac giài pháp cüa Nghj quyêt Di hi XIII cüa Dàng v an ninh môi tnxng 
phát trien ben vüng dat nuóc; Lut Bào v môi truôrng 2020 (khoãn 1, Diu 3), xác 
djnh lay bao v môi tru&ng song và si'rc khôe Nhân dan lam mic tiêu hang du, 
kiên quyêt 1o.i bO nhiing dir an gay ô nhiêm môi trithng, báo dam cht Iuqng rnôi 
tnr&ng song, báo v da dung sinh hçc và h sinh thai, xây drng nn kinh t xanh, 
kinh tê tuãn hoàn, than thin vôi môi trithng. 

2. Tuyên truyen nhftng két qua, thành t1xu trong cong tao bão v mOi tnräng 
thai gian qua cüa Dáng, Nhà nuâc, các cap, cáo ngãnh tir tinh den c s&, nht là thijc 



dy sCr d%lng ngun nng hrcing sach,  tái  tao, than thin vri môi tnr&ng, phát triên 
nông nghip cong ngh cao, nông nghip hUii Ca; phát trii mô hInh kinh t xanh, 
kinh té tuan hoàn; giám sat blén dOi khI hu, dr báo khI tacing thüy vn và cãnh báo 
thiên tai; m& rng và nâng cao hiu qua h9p tác dê tIm kim các giâi pháp nâng cao 
chat krqng mOi tnthng không khI, han  chê ô nhim mOi rrng... Ding thi, phan 
tIch chi rö nhüng nMng mOi de d9a vô an ninh mOi tnthng nôi cm hin nay nhu 
biën dôi khI h.u, thiên tai, an ninh nguôn nithc, ô nhim mOi tnr&ig khu vrc tr9ng 
diem, guy giâm tài nguyen rfrng, da dng sinh h9c,... ãnh hixông dn siic khOe cüa 
ngu&i dan, gay bat on cho phát triên kinh tê - xã hi. 

3. Tuyên truy&n nhttng khó khän, thách thüc v an ninh mOi fru'cng không 
bão dam së ãnh hithng s1i phát triên kinh tê - xâ hi nuâc ta, nhi.r mt can bang sinh 
thai, phát triên manh  m cOng nghip boa, do thj hOa; ô nhiêrn nguOn nuâc, ô 
nhiêm không khf (biii mjxi PM..2,5); suy giãm h sinh thai rirng, biên ctôi khI hu dn 
den thiên tai, lii liit, han han. T.p trung tuyên truyên ye chInh sách thuê báo v môi 
trithng, k qu b v mOi tnthng; CO vu cáo mô hinh dôi m&i, sang tao, chuong 
trinh nghiên ciu khoa hpc, (mg ditng cong ngh tiên tiên, cOng ngh 4.0 trong 11th 
vuc bâo ye môi tnrmg cüng nhrr bão dam an ninh môi truOng. Phát hin, biu 
throng nMng cá nhân, tO chi'rc có thành tich xuât sac trong b v môi tnx?img. 

4. D&y manh  tuyên truyn, chia sé thông tin, ph& hqp nghiên ciru, quân 1, 
khai thác và sr ding hiu qua, bn vting cáo nguôn tài nguyen, bão dam an ninh 
sinh thai, an ninh mOi trixô'ng; gOp phàn bàn dam an ninh rnOi trung, dông thM 
nang cao vai trO, vj the cia Vit Nam trên các diên dan quôc tê, khu virc. 

5. Tang cu&ng tuyén truyn thông tin tich cic, Co dlnh hu&ng; du tranh, 
phãn bác 'ai nhihig thông tin, quan diem sai trái, xuyên tac,  lçii dimg nhing hn 
ch& bt cp trong cong tác quãn 1 tài nguyen và bào v rnOi trung kichdng 
chng phá Dáng, Nhà. nuâc, chü tnrcrng, quyt djnh cUa cap 'tXy, chmnh quyên dja 
phuong, dun vj, chia rê ni b và khOi dai doàn kêt toàn dan tc. 

III. TO CHUC THC HIN 

1. Ban Tuyên giáo Tinh üy chi dao, huâng dn Cong tao tuyên truyn; theo 
döi, kim tra các hoat  dng tuyên truyn rihât là trên internet, mng xà hi... dê 
djnh buàng kjp thai. Thain muu, d xut giái pháp giüp cap Uy chi dao thông tin, 
tuyên truyn, djnh huóng du 1un x hi; xfr 1 kjp thai không de hInh thành "diem 
nOng" v môi trix&ng, gOp phn thüc day phát triên kinh tê - xa hi, bão dam an 
ninh cbInh tij, trt tir, an toàn x hi trên da bàn. 

2. Các huyn üy, thành üy, dãng üy trrc thuc Tinh ñy tip tiic chi dao t 
ch(rc quail triêt, tuyén truy&n tâi can b, dáng viên và Nhân d chU trucmg, duàng 
1i cüa Dáng, chInh sách, phap 1ut cüa Nhà ni.rac ye an ninh rnoi trucmg, phiic v11 
phát trin bn vüng b.ng các hinh thirc phü hcip, hiu qua. Chi dao cáo chi, dãng 
b trrc thuc, chInh quyn và doàn th barn sat thrc tiên, dr báo sam tInh trng 
khi xây dmng, trin khai chuang trinh, dir an, dê an chInh sách, pháp 1ut ye an 
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ninh môi trubng có tao dng, ánh hu&ng tâi di s&ig dn sixth, có tiiih cbt "phic 

tap", 1tnhy cam", Nhãn dan quan tam; phôi hqp vâi cáo ccc quan,d(Yfl VI lam tot 

cong tao fix tuông, nhât là cong the thông tin tuyOn truyn, tao six thong that cao ye 

nhn tWxc và hành dng trongDàflg, ST ng thun• trong Nhân dan, gop phan bào 

(lam an ninh cbinh tr, trt tr, an toan g hi trên da ban. 

3. D ngh Ban can sx dàngUBNt) tinh thông qua T:Jy ban Nhan Ian tiiih chl 
do c quan quàn I5r nhà nuâc cáo c.p tip tic thirc hin hiu qua Quyt dj,

nh so 

238-QDrrW ngày 30/9/2020 cña Ban Bi thu Trung uclng Dãn ye 
quy chê phOi hqp 

gita Ban Tuyên giáo cáe cp vâi oct pan nhà nu&c cing cap trong vic tiWe thi 

pháp luát, trzên khai kê hoach phat triên kznh tl - xã hôz, gzáz quyêt các van dê nz 

cain, Nhán dan quan tam. Thung xuyên phi hqp cht chë vâi Ban Tuyên giáo 
cung cap lam tot cong the thông tin, tuyên truyn; can cr tinh hInh thuc tin, dtr báo 
scnn thth trang o nhiem moitnthng cO the xày ra trn din bàn, tr dó chü (lông & 

nóng" içn p apxu ly, kien quyet ngàn ch.n khOng & hiith thãnh nhfmg"diêm 

4. Mt trn Ti quc Va CC t chàc chInh trj - x hi tinh chi (lao, hithng dn 
cáo cap oàn, hi to clnrc t& cáo boat dng thông tin, tuyên ttuyn ye rnôi tnthng; 
tich crc. tharn gia xây drng vá thirc hin quy ithc., huctng uóc, cam kêt ye bâo 4 
rnôi trirông Va cáo rnO hInh tr quãn ye môi. tnr&ng cüacng (lông dan cix. Narn bat 
và dir báo sóm tinh hInh tir tithng, dir luãn xa hôi; van (lông can bô (bàn vién, hi 
viên tich cixc tham gia cáe hoat dng, cáo phong trào bâo v môi trix&ng. 

5. So Thông tin và Truyn thông tang ctthng cáo bin pháp quãn l thông 
tin, tuyên truy&i v mOi trixrng trên sách Mo, tp chI, trang thông tIn din tir, nhât 
là trn internet Va mng xâ hi; kiên quyt xà i nghiôm theo quy dnh cüa pháp 
14t dOi vâi nh&ng vi phm trong vic (lang tái thông tin, tuyôn truyàn. 

6. SO VAn hóa, Thá thao và Du ljch. chi (lao, hithng dn t chOc cáo hot 
dng tuyôn truyn c (ng trVc quan ye rnOi trung. 

7. Cáo oct quan. báo chI ciia tinh cAn eir Hir&ng dn cüa Ban Thyên giáo 
Tinh ày xây dung cac chuyén muc, chuyén trang tuyen truyn sâu sAc, sixth 
(lông vô an rnnh môi tru&ng phue vu pbát trien ben vüng (at rnrctc TAng eu&ng 
cáo tuyên tin, bài biOu dirctng, khich I cáo tp the, cá nhân tiêu biôu phat triÔn 
kinh t xanh, kinh tê tuân hoàn, gop phn Mo darn an ninh môl trirOng; du 
tranh phán bác cáo thông tin, quan diem sax trái, thii dich, xuyên tac, kIch (lông, 
can tth vic bâo dam an ninh rnôi trithng, phát triên ben vng kinh tê - xã hi. 

8. Ban Tuyên giáo cáo huyn ày, thành Ay, (lang ày tiVc thuc Tinh ày can 
cir chOc nAng nhim vi to chfrc tuyên truyên den can b, (lang vién và cáo tang lOp 
Nhan d ye c6ng tác quán 1, bâo v rnôi tru&ng. Tuyên truyn, vn dng, can b, 
(lang viOn, Nhán dan (lAng tãi, chia sê thông tin fir lieu chith thng. 



K/T TRU(NG BAN 
PHO TRUONG BAN 

BiQTCI,Thy 

' - 3:2+O7D3 

La J1ing Hãi 

9. Hi Van hQc - Nghê thut thth clii d?o, djith htrong cac hi viên tà 
sang tác, quâng bá nh&ng tao phãm hay, có tinh giáo diic, cô dng cáo tang lop 
Nhãn dan chung tay bâo ye môi tri.r&ng, phát triên ben vfrng dat nrncc./. 

Noi nhân: 
- Ban Tuyên giáo Trung uang (báo cáo), 
- Thu&ng true Tinhày (báo cáo), 
-Uybannhândantinji, 
- Uy ban MTTQ và cáo t6 churc CT-XH tinh, 
- Cáo huyn ày, thành ày, dáng ày triIc thuc 
Tlnhy, 
- Ban Tuyên giáo huyn, thành ày, dãng ày 
trirc Thuc Tinhày, 
- Si Thông tin và Truyn thông, 
- Ser Vn hóa, Th thao và Du ljch, 
- Cáo co quan báo, dài càa tinh, 
- Hi Van h90 - Ngh thut tinh, 
- Cng thông tin din tà Dàrig b tinh, 
- Ca quan Ce trang thông tin din tr, d.c san, 
Bàn tin thông báo ni b, 

- U.nh do Ban Tuyên giáo Tinh ày, 
- Phông Tuyên truyn - Bàn clii - Xut bàn, 
- Luu Ban Tuyên giáo Tinh ày. 
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