
DANG BQ TfNH TUYEN QUANG BANG CQNG SAN V1T NAM 
BANG UY KHOI CAC C(J QUAN 

vA DOANH NGHIP TINH 
* Tuyên Quang, ngày 06 tháng 01 nám 2023 

So 70-KH/DUK 

KE HO3CH 
Tuyên truyên k nim các ngày Iê ion 

và si kiin 11ch sfr quan trçng trong nàm 2023 

Can cü H.róng dn s 69-HD/BTGTU ngay 19/12/2022 cüa Ban Tuyên giáo 
Tinh üy v tuyên truyn /g' nim các ngày lê ló'n và sy' kin ljch th quan trQng 
trong näm 2023. Ban Thu?ng vi Dãng üy Khôi các Co quan và doanh nghip tinh 
xây dirng k hotch thrc hin, nhu sau: 

I- MUC DICH, YEU CAU 

1- Tuyên truyn sâu rng truyn thng ljch sü, van boa và cách mng cüa 
dan tc; lông yêu nithc, chI tir lirc, ti1 cu?mg, tinh than di doàn kêt toàn dan tc; 
gop phn cüng c nim tin cüa can b, dàng viên, doàn viên, hi viên vào sr 
nghip d,i mâi dt nuóc, hi nhp quc tê duói s1r lãnh dto cña Dáng Cong san 
Vit Nam... quyt tam thirc hin thäng lçii nghj quyêt di hi dàng b các cap và 
Nghj quyt Di hi di biêu toàn qu& lan thir XIII cüa Dâng. 

2.. Vic t chi'rc các hot dng tuyên truyn k3 nim các ngày lê 1n và sir kin 
llch sü quan trQng näm 2023 trong Dãng b Khôi phài dam bâo theo dung các quy 
dinh cüa Dãng, Nhà nuâc; có trçng tam, trQng dim, thiêt thirc, hiu qua, tiêt kim, 
Co süc thuyt phiic, lan tOa sau rng, g.n vài vic thirc hin nhim vi chInh tn cüa 
Ca quan, don vj, doanh nghip. 

II- NO! DUNG TUYEN TRUYEN 

1- K nim các ngày iê ion cüa dat niroc 

1.1. N3i dung tuyên truyên 

1.1.1- Kj nim 93 nàm Ngày thành 4p Dáng Cong san Vit Nam 
(03/02/1930 - 03/02/2023) và don Tét nguyen dan Quj Mao 

- Truyn thng ljch sir ye yang cüa Dáng Cong san Vit Nam; nhrng thing 
igi vT dti và thành tru to lan cüa dAt nixâc duâi si,r lânh dao  cüa Dàng; khng djnh 
vai trO, uy tin, ban linh, trI tu và nàng lrc lath do, näng 1irc crn quyn và sue 
chiên dâu cüa Dáng trong suôt chng du&ng cách mng 93 näm qua. 

- Khäng djnh chü nghia xã hi là m1ic tiêu, l ti.râng cüa Dâng Cong san 
Vit Nam và Nhân dan ta; di len chü nghia xâ hi là sir lira chQn dung din, sang 
suôt cüa Dãng, Chü tjch Ho ChI Minh và Nhân dan ta; thành tiru to lan, có nghTa 
ljch sir trên con du?mg di len chü nghTa xâ hi cüa Vit Nam, nhAt là sau hon 35 
näm thrc hin cong cuc dôi mOi dat niic. 
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- Kt qua và bâi h9c kinh nghim trong vic trin khai thirc hin Nghj quyt 
Trung iicing 4 (khóa XI, XII), K& 1un so 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hi nghj lan 
thu tu Ban Chp hành Trung rang Dãng (khóa XIII) gän vi h9c tp và lam theo tu 
tu&ng, do düc, phong each H ChI Minh và Quy djnh so 37-QD/TW ngày 
25/10/202 1 v nhüng diu dãng viên không duçic lam; day manh  tuyên truyên, triên 
khai Nghj quyt s 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 cüa Ban Chap hành Trung ucing 
Dâng v tiê tc dói mói phu'üng th&c lãnh dgo, cam quyên cla Dáng dói vó'i h 
th6ng chInh trj trong giai dogn mài; khäng djnh quyêt tam chInh trj cüa Dáng, Nhà 
nuuc trong du tranh phông, chng tham nhi:ing, lang phi, tiêu circ, không ngirng 
nâng cao näng lrc länh dto và sue chiên dâu cüa to chüc Dâng, xây drng Dâng và 
h th&ig chinh tn ngày càng trong sch, vüng mnh. 

- Kt qua thirc hin nhim v11 phát trin kinh t - xâ hi, quc phông, an 
ninh, di ngoi; các giâi pháp bão dam an sinh xä hi, h trçi doanh nghip san 
xut kinh doanh näm 2022; khng djnh sr lãnh dto sang suôt, sat sao, kjp thai cüa 
Dâng, Nha nucc, sir vào cuc cña cá h thng chInh trj, dat nuâc dà thirc hin 
thng lçii, toàn din mvc  tiêu, nhim vi phát trin kinh té - xã hi, chü dng, tich 
circ hi thp quc t sâu rng và hiu qua. 

- Tuyên truyn v Chi thj s 19-CT/lW ngày 18/11/2022 cüa Ban BI thu ye 
vic to chuc Tt Qu Mao näm 2023; nhftng giá trj van hoá truyn thng, phong 
tijc, tp quán t& dçp cüa dan tc Vit Nam khi Tt dn Xuân v; thuc chap hành 
pháp lu.t v an toàn giao thông, phông chng cháy n, cong tác bâo dam an ninh, 
an toàn thirc phâm; thrc hành tit kim, chng lang phi. 

- Các hott dng chào mrng 93 näm Ngày thành 1p Dáng, mrng xuân Qu 
Mao; các hot dng "dn an dáp nghTa", thäm hOi, dng viên thuang binh, gia dInh 
chinh sách, cong nhân lao dng có hoàn cãnh khó khän trong các doanh nghip. 

- Tang cuông bâo v nn tang tu tu&ng cüa Dâng, du tranh, phân bác thông 
tin, quan diem sai trái, thu djch, chng phá Dâng, Nba nuâc, chia rê khi dai  doan 
két toàn dan tc. 

1.1.2- Giô To Hung VuTing ('mimg 10 tháng 3 am ljch,) 

- Truyn thông dmg nirac và gi ntthc cüa dan tc Vit Nam; giáo dic các 
the h ngixai Via Nam, nhât là the h tré hithng v ci ngun cUa dan tc, tuàng 
nhu, tn an các Vua Hung dã có cong dirng nuc và cac b.c tin nhãn có cong lao to 
lan trong cong cuc dâu tranh chông gic ngoi xâm, xây dirng và bão v T quc. 

- Các gia trj truyên thông, ljch sü, van hóa cüa dt nithc và con nguai Via 
Nam duçic vun däp, hInh thành tir thai dai  Hung Vuang dn thai di H ChI Minh; 
tp trung nêu bt nhu'ng kêt qua trong vic k thaa, phát huy truyn thng van hóa 
dan tc, xây dijng, phát triên van hóa, con ngixâi Vit Nam qua han 35 näm thirc 
hin cong cuc dôi mâi dat nithc, gàn vâi tuyên truyn nhüng ni dung c& lôi 
trong Nghj quyét Dai  hi XIII cüa Dâng v xây dirng, phát trin van boa và con 
nguai Vit Nam. 
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- Vai trô sue manh dai doàn kt toàn dan tc trong sir nghip xây dung và 
bào v To quc; khng djnh các dan tc trong cong dông Vit Nam bInh däng, 
doàn kt, tOn tr9ng, giüp di 1n nhau vuçrt qua khó khãn, thách thüc, xây dmg, 
phát trin kinh t - xA hi, bâo dam an sinh xâ hi. 

1.1.3- Kj nim 48 nám Ngày Giái phóng min Nam, thcng nhá't da't nu'óc 
(30/4/1975 - 30/4/2023) 

- Giá trj và nghia ljch sü, tm vóc thii dti cüa cuc kháng chin chng M5 
ciru m.râc; khng djnh sir lAnh dao  dung dan, sang suôt cña Dâng và Chü tjch Ho 
ChI Minh là nhân t quy& djnh lam nên thäng li vi dai  cüa dan tc, giài phóng 
min Nam, thng nht dt nixuc, dua Ca nuóc di len chü nghia xA hi. 

- Sue manh dai doàn kt toàn dan tôc, tinh than anh dung, mixu trI, sang tto, 
qua cam, virçit m91 gian kh& hy sinh cüa quân và dan ta lam nên nhüng chiên cong 
yang dci;  sir giüp dà to ló'n cüa ban  be quôc tê, lrc krgng tiên b, yêu chung hOa 
bInh trên th giâi di vOi sir nghip du tranh giâi phóng dan tc, thông nhât To 
quc cüng nhr trong cong cuc di mui dt nuàc và hi thp quôc tê. 

- Net dc dáo, dc s.c nht cüa ngh thut quail sir Vit Nam trong Chin 
djch H ChI Minh, dinh cao là cuc Tng tin cOng và nOi dy müa Xuân näm 
1975, giãi phóng hoàn toàn min Nam, tMng nht dat nithc; nhing bài h9c kinh 
nghim qu báu v& tp hçip 1rc liicng, phát huy süc manh  cüa chI thông nhât dat 
nuâc và khát v9ng hOa bInh, dc 1p dan tc vào si:r nghip xây dmg, phát triên V1 
bào v vrng chic To quc Vit Nam xA hti chü nghia. 

- Ton vinh và tn an các anh hung, lit s, thuong binh, bnh binh, dng 
bào, chiên s5 dã hy sinh tInh mng, cOng hiên sue lirc, trI tu và cüa câi lam nén 
Dai thing müa Xuân nàm 1975. DAu tranh, phân bác thông tin, quan dim sai trái, 
thu djch, xuyên tac  ljch sir, chng phá Dàng, Nhà nuâc, chia rë khi dai  doàn kt 
dan tc. 

1.1.4- Kj nim 69 nàm Ngày chié'n thng Din Biên Phz (07/5/1954 - 
07/5/2023) 

- DiRing lM kháng chin, dithng li quân sir dung din, sang tao  cüa Dáng 
và ChU tjch HO ChI Minh; khng djnh tinh than yéu nt.róc, chü nghia anh hung 
each mng, sue manh dai doàn kêt toàn dan tc, bàn linh và trI tu Vit Nam, 
chI quyêt chiên, quyêt thang và sue manh  cüa Quân di nhân dan, lirc lixqng vu 
trang nhân dan Vit Nam. 

- Nêu bt nhüng chin thing và chin cong cüa quân và dan ta trong cuc 
kháng chiên chOng thirc dan Pháp xâm luçic; khäng djnh nghia to lan và sâu sc 
cüa chiên thãng Din Biên Phü dôi vai dan tc và thii dai;  tinh thin doàn k& chin 
dâu và sir giüp dôr qu báu cüa ban  be quOc té, sir két hqp sue manh  dan tc val sue 
manh thai dai. 

- Nhftng thành tru kinh t - xâ hi, quc phOng - an ninh... cüa Mt nithc, 
cüa dông bào cac dan tc Tây Bàc và cüa tinh Din Biên 69 näm qua; nhtng Nghj 
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quyt, chin krçic, chiiang trInh, dir an, djnh hithng phát trin vüng Tây Bc và tinh 
Din Biên trong thyi gian tói, nht là nghj quyêt ye phát triên vüng Tây Bäc. 

- Nhftng bài h9c kinh nghim cüa Chin th.ng Din Biên Phü cAn tip tiic duçic 
phát huy trong cong cuc xây drng va bão v To quOc Vit Nam xâ hi chü nghia. 
DAu tranh, phàn bác thông tin, quan diem sai trái, thu djch, xuyên tac  ljch sü, 
chng phá Dâng, Nhà nuâc và chia r khôi dti doàn kêt dan tc. 

1.1.5- K nim 133 nám Ngày sinh Chz tjch H C/il Minh (19/5/1890 - 
19/5/2023). 

- Than th, cuc di và sr nghip each mtng ye yang cUa Chü tjch Ho ChI 
Minh; ton vinh nhUng cng hiên vi dti cüa Nguii dôi vOi sir nghip cáchmng cüa 
Dàng và dan tc Vit Nam, vOi phong trào cong san và cong nhân quôc tê. The 
hin lông thành kInh trning nhâ, tn an sâu sac cüa nhân dan Vit Nam và tInh cam 
yêu mn, kInh trçng cüa nhân dan các nuâc trên the giâi dôi vi Chü tjch Ho ChI 
Minh vi di. Kh&ng djnh süc sng trixng tn cüa tu tithng Ho ChI Minh; phân 
tIch, lam rô s1r 4n dung và phát triên sang tto tu tuâng Ho ChI Minh trong slr 
nghip di mâi, cong nghip boa, hin di hóa dat nixOc và hi nhp quôc tê. 

- Kt qua thirc hin Kt lun s 01-KL/TW cüa Bô ChInh trj v tip t%lc th'çrc 
hin Chi thj s 05-CT/TW ngày 15/5/20 16 cüa Bô ChInh trj khóa XII "Vê day mtth 
hQc tp và lam theo tix tixâng, dto düc, phong cách H ChI Minh" a các cap, các 
ngành; phát hin, biu duorng và than rng nhüng t.p th& Ca than diên hInh tiên 
tin, nhttng mô hInh hay, cách lam sang tao. Tp trung tuyên truyn, khcii dy khát 
vng dat nuâc phn vinh, hnh phüc theo tu tu&ng H ChI Minh. 

- Phàn ánh không khI phAn khOi, tin tirâng cüa can b, dãng viên và Nhân dan 
vào sij lAth dto cüa Dàng, các phong trào thi dua yêu nuOc và các hott dng tuyên 
truyên, k nim din ra a các cAp, ngành, doàn th tir Trung ixclng tói co sâ; chü 
trçng tai vüng sâu, vüng xa, biên giai, hâi dão cüa T quc, vüng can cü dja cách 
mng và nhftng noi có Khu di tIch, Nhà luu nim Chü tjch H ChI Minh. 

- DAu tranh, phân bác các thông tin, quan dim sai trái, xuyên tc v than 
the, sir nghip cách mng cüa Chü tjch Ho ChI Minh và nhthig giá trj to ion cüa tu 
tuOng Ho ChI Minh. 

1.1.6- Kj nim 78 nám Ngày Cách mgng tháng Tam than/i cong (19/8/1945 - 
19/8/2023) và Ngày QuOc khánh nu'àc Cong hôa xâ hi chz ng/na Vit Nam 
(02/9/1945 - 02/9/2023) 

- KhAng djnh nghia ljch si:r, mc son chói 19i cüa Cách mng tháng Tim 
nàm 1945 và sir ra dOi nuOc Vit Nam Dan chü Cong hoà (nay ia nixOc Cong hôa 
xA bi chü nghia Vit Nam); nguyen nhân thäng lçii và bài bpc kinh nghim. 
Nhüng tbäng lçii vi dai  và thành tru CO ngbia ljch sü cUa dAt nuOc trong tam thp 
k qua, nhât là sau hm 35 nàm tbirc hin du?mg lOi dôi mOi dat nuOc do Dãng khOi 
xuOng và lAth dao;  khäng djnh "dat nwác ta chu'a bao già cO dztc'c cc' c1, tim ly'c, 
vj the và uy tin quóc tê nhu' ngày nay ". 
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- Tuyên truyn v nhQng thành tiru trong xây dirng Nhà nrnc pháp quyên xà 
hi chü ngh1a Viêt Nam cña Nhân dan, do Nhân dan, vi Nhân dan vâ nhü'ng djnh 
hisóng, giái pháp xây dirng "Nhà nzthc pháp quyén xâ h5i chi nghia kién tgo phát 
trién, hem chInh, hành dóng ", theo quan diem Dti hi XIII cüa Dáng và Nghj 
quyêt so 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 cüa Ban Chip hành Trung uang v tiê tyc 
xáy c4mg  và hoàn thin N/ia niró'c pháp quyén xâ hç5i chz nghia Viét Nam giai 
dogn rnài, tuyên truyn v van boa cong s&, dio dirc cong vii, giáo di1c, khcii dy 
tinh than, thirc trách nhim ph1ing sr To quc, phiic vii Nhân dan cüa can b, 
cong chirc, viên chirc Nhà nuOc. 

- Truyn thng yêu nuó'c cách mng, 2 chI tir 1rc, tir cuèng, sirc mtnh di 
doàn kt toàn dan tc và khát vQng phát trin dt nuâc phn vinh, hanh  phñc cüa 
mi nguôi Viêt Nam. Dtu tranh, phân bác các thông tin, quan diem sai trái, thu 
djch, xuyên tac ljch si1, phü nhân giá trj, nghia cüa Cách ming tháng Tam, vai trô 
lãnh dio cüa Dãng và Chü tjch H ChI Minh; báo v nên tang tu tu'O'ng cüa Dáng, 
bão v ch d xã hi chü nghia vá lqi Ich quc gia dan tc. 

1.2. tiinh thá'c tuyên truyn 

Can cir tInh hInh thrc tin, các ca quan, dan vj, doanh nghip t chirc kS'  nim 
các ngày l lón và sir kin ljch sir quan tr9ng trong nàm 2023 vii hInh thirc phi hçip, 
nhu: tuyên truyn trên báo chI, trang thông tin din ti.'r, các phucrng tin cô dng trçrc 
quan, hi thào, t9a dam, sinh hott cüa các t chirc doàn th, các hot dng van hóa - 
van ngh, th diic - th thao; chü tr9ng tuyên truyn cho di tuçing là doàn vien 
thanh niên, h9c sinh, sinh viên và ngithi lao dng trong các doanh nghip... 

2- Ky nim näm trOn ngày sinh các dông chI lãnh do chü chôt cüa Bang, 
Nhà nu*c; lãnh do tin bôi tiêu biêu cüa Bang và cách m1ng Vit Nam 

(K3 niçm 110 nám Ngày sin/i d&ig chi Hu5nh Tan Phát (15/02/1913 - 15/02/2023); 
120 nám Ngày sinh dng chi Lwo'ng Khánh Thiçn (13/10/1903 - 13/10/2023), 
bânh dgo tién bói tieu bieu cja Dáng và cách mgng Viét Nam, 110 nàm Ngày 
sinh d&ig chI Chu Huy Man (17/3/1913 - 17/3/2023), bânh dgo tin M tiêu biéu 
cña Dáng và cách mgng Vit Nam). 

2.1. N3i dung tuyên truyn 

Ttp trung giôi thiu v cuôc d?i, sir nghip, phm chit dio drc cách mng 
và nhüng cng hin, dóng gop cüa các dng chI lAnh dao  chü ch& cüa Dáng, Nba 
nrnc, các nba lãnh dao  tin bi tiêu biu dêi vi sir nghip cách mng cüa Dáng, 
dt nthc. 

2.2. HInh thá'c tuyên truyn 

Thông qua các phuang tin báo chI, cng thông tin din tü, trang thông tin 
din tir, mtng xã hi, tài lieu, n phm tuyên truyn; thông qua di ngü báo cáo 
viên, tuyên truyn viên; qua sinh hoit chi bô, sinh hott cña các to chuc doñn the. 
tuyên truyn tOi can b, dãng viên, doàn viên, hi vien, nguii lao dng. 
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3- K nim nãm trôn mt so ngày lé và sr kin ljch sfr quan trQng Va cac 
ngày lé quôc tê 

Kj niçm 50 nám Ngày kj Hip dinh Paris v chain d't chié'n tranh, lap lai 
hôa blnh a Viét Nam (2 7/01/1973 - 27/01/2023); Kj nirn 60 nám Chiên thàng Ap 
Bc (02/01/1963 - 02/01/2023) 

Các Co quan, don vj, doanh nghip, nht là các Co quan báo chI dy rnanh 
tuyên truyn trên các phuong tin thông tin di chüng, trang thông tin din tr, các 
an phm tuyên truyn (sách, tài 1iu...), thông qua sinh hot cüa các to chüc doàn 
th, t chüc hôi thào, t9a dam... theo sir chi do, huóng dn tuyên truyn cüa Ban 
Tuyên giáo Tinh üy. 

4- Ky nim nám trôn ngày giãi phóng, ngày thành Ip tinh, thành phô 
trirc thuc Trung uro'ng, ngày truyn thông cüa các dla  phtro'ng, co quan, 
don vi 

Thirc hiên theo Chi thi s 45-CT/TW cüa B ChInh trj, Nghj djnh so 
145/2013/ND-CP và Nghj djnh s 111/2018/ND-CP cüa ChInh phü. 

5- K nim các ngày lê quOc tê 

5.1. N5i dung tuyên truyn 

5.1.1- Kj" nim 153 nám Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/18 70 - 22/4/2023) 

- Cuôc dô'i, sir nghip và nhng cng hin vi dui cña V.I.Lênin - Lãnh tii 
cuc Cách mng xã hi chñ nghia tháng Miii Nga di vi phong trào cong san và 
cOng nhân quc t. 

- Khãng djnh giá trj ben vu'ng và sirc sng trtthng tn cüa chü nghia Mac-
Lenin trong thi dii ngây nay và sir vn ditng sang tto chñ nghia Mác-Lênin vào 
si,r nghip cách mng Vit Nam trong giai don mâi; du tranh, phãn bác các thông 
tin, quan dim sai trái, xuyên tac,  phü nhtn giá trj 1 1un và thirc tin cüa chü 
nghia Mác-Lênin, tu tithng Ho Chi Minh. 

5.1.2- K5' niçm 205 nám Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2023) 

- Cuc di, si,r nghip và cong lao, dóng gop vi di cüa C.Mác di vói sr 
nghiêp giài phóng dan tc, giãi phóng giai cp, giài phóng xã hi và giái phóng 
con ngi.thi. 

- Khng djnh nhung giá trj khoa h9c và cách ming trong Di san tu tung cüa 
C.Mác, dtc bit là chü nghia duy vt bin chüng, chü nghia duy vt ljch sü và h9c 
thuyêt giá tr thtng du. 

- Khtng djnh tInh dCing dn và süc sang mãnh lit cña chü nghia Mac trong 
thai dti ngày nay; si,r vn diing và phát trin sang to cña chñ nghia Mac các 
nuâc xa hôi chü nghia hin nay, nhtn mnh nhUng thành tiru dem 1i và bài h9c 
kinh nghim; du tranh phàn bác nhüng thông tin, quan dim sai trái, xuyên tc 
phü nhtn giá trj cüa chü nghia Mác-Lênin và tu tu&ng Ho ChI Minh. 



7 

5.1.3- Kj nirn 203 nám Ngày sinh Ph.Ang-ghen (28/11/1820-28/11/2023) 

Cuc dèi, sir nghip và cong lao, dóng gop to 1n cüa Ph.Ang-ghen di vth 
sir phát trin cüa chü nghia xA hi khoa h9c và giai cap cOng nhân. Sr vn diing 
sang t?o  chü nghTa Mác-Lênin vào sr nghip cách mng vâ cong cuc diôi mi 0 
Vit Nam. 

5.2. I1inh thá'c tuyên truyn 

Tuyên truyn trên các phrnng tiên báo chI, ming xã hi, trang thông tin 
din t1r cüa các co quan, don vj, doanh nghip; các chi, dãng b co s: Trrnmg 
Dai h9c Tan Trào, Trithng ChInh tr tinh, TriR'rng Cao ding Ngh k thut - Cong 
ngh Tuyên Quang tüy diu kin có the lãnh dto, chi dto tO chirc t9a dam, hi 
tháo khoa hoc. 

6- K nim các sir kin ljch sfr quan trçng và các ngày ky nim khác 

Can cü theo hrnng dn tuyên truyn cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy, Ban 
Tuyên giáo Dãng üy Khôi tham muu k hoch; huàng dn riêng. 

III- TO CHIJ'C THtfC HIN 

1- Ban Tuyên giáo Bang üy Khôi 

Theo dOi, dOn dc, kim tra, giárn sat vic triên khai thirc hin kê hoch 
tuyên truyên kST nim các ngày l ló'n và si,r kin ljch sir nàm 2023 tti các chi, dáng 
b co s&, các doàn the Khôi; djnh kS'  báo cáo Ban Thuô'ng vi Dãng üy Khi CáC co 
quan và doanh nghip tinh. 

2- Các chi, thing b co' s& 

- T chirc t& các hot dông tuyên tmyn k nim các ngày I ln và sçr kin ljch 
sü quan tr9ng trong näm 2023; xác djnh day là mt trong nhü'ng nhim V11 tr9ng tam 
gop phn giáo diic truyn thng ljch sir each ming, to dng hrc thirc hin Co hiu qua 
các nhiêm vu chInh trj cüa co quan, don v, doanh nghip. 

- Lãnh dio co quan, don vi, doanh nghip t chtrc k nim các ngày 1 lan 
và su kiên ljch sü gn vói tip tVc  thirc hin Nghj quyt Trung uong 4 (khóa XI, 
XII, XIII), vic trin khai thirc hin Kt lun s 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 cña 
Bô ChInh trj khóa XIII ye tiêp tuc thirc hin Chi thi so 05-CT/TW, ngày 15/5/20 16 
cüa Bô ChInh tr (khóa XII) "Vé day mQnh hQc tp và lam theo tu' tzthng, dao da'c, 
phong cách H ChI Minh ". Chi do di ngü báo cáo viên, tuyên truyn viên tuyên 
truyn kjp thai các ni dung theo djnh huó'ng cña tinh, cüa Dáng üy Khi CC CO 

quan và doanh nghip tinh. 

- Các chi, dàng b co sa: Báo Tuyên Quang, Dài Phát thanh và Truyên hInh 
tinh, Hôi Van hoc nghê thuât tinh, S Thông tin và Truyn thOng, S Van hóa, The 
thao và Du ljch, Tnr?mg ChInh trj tinh, Truang Di h9c Tan Trào, Trithng Cao ding 
Nghê k thuât - COng ngh Tuyên Quang xây dirng kê hoch tuyên truyên k nim 
các ngày 1 lO'n và sir kin ljch sir quan trçng cüa dt nuac, các sçr kin chInh trj cüa 
tinh có tr9ng tam, tr9ng dim, to du n sâu dim; chii tr9ng tuyên truyên các nhân 
t mói, din hInh tiên tin, guong ngirai t, vic tOt. 
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- T chirc treo c? Dãng, c? To quc, trang trj kbâu hiu, bang zôn, c? phirrn 
c dng tuyên truyn trong djp k nim các ngày 1 1cn, các s1r kin chInh trj cüa 
dt nithc, cüa tinh (co khdu hiu tuyên truyn kern theo). 

3- Các doàn the Khi 

Phát dng phong trào thi dua 1p thành tich chào mrng k' nim các ngày 1 l&n 
và six kiên lich sir quan trQng cüa dt nuóc trong näm 2023; to chüc các boat  dng tça 
dam, sinh hot truyn thng, van ngh, th thao trong can b, doàn viên, hi viên và 
nguäi lao dng gn vri phong trào: "Toàn dan doàn kt xây dimg dyi sng van 
hóa", "Xây dung nông thôn myi", "Toàn dan dioân kt xây dijng nông thôn mâi, do 
thj van minh"... T chüc các hoat dng chàm lo däi sang 4t chit, tinh thtn cho 
doàn viên, hi viên; các hoat dng "Dn on dáp nghTa", "Ung nuc nh ngun", 
giao kru, gp mit, nói chuyn truyn thng, v ngun. Nrn tInh hInh tu tithng, tam 
trng cüa doàn viên, hi vien,... 

Noi nhân: 
- Thumg trirc Tinh üy (báo cáo), 
- Ban Tuyên giáo Tinhüy, 
- Các ban, Van phông Dãng üy Khôi, 
- Các doàn the Khôi, 
- Các chi, dáng b c sâ, 
- Luu VP Dáng üy Khôi. 

T/M BAN THIJ'NG VJ 
PHO Bf THU THIJONG TRLJt 

0 G SAN 
(,C• \ 

7 ,DANGUY 
*  KHÔICAccOQ, 

 ,zl 
/ 

VADOANHN  'IP 
. TINHTUYNQUA c 

?4r TJ' 

    

ran Vit Hñng 
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MOT SO KHAU HIEU TUYEN TRUYEN 
(Kern theo Ké' hoach so' 70-KH/DUK ngày 06/01/2023 cza BTVDáng uj Khói,) 

1- Mrng dat nuâc dôi mdci, mrng Dáng quang vinh, mrng xuân Qu Mao! 

2- Nhit 1it chào müng 93 näm Ngày thành 1p Dâng Cing san Vit Nam 
(03/02/1930 - 03/02/2023)! 

3- Nhit 1it chào mirng 48 näm Ngày Giãi phóng min Nam, thông nhât dt 
nuóc (30/4/1975 - 30/4/2023)! 

4- Nhit 1it chào müng 69 näm Ngày Chin thing Din Biên Phü (7/5/1954 
- 7/5/2023)! 

5- Nhit 1it chào mrng 78 näm Cách mng tháng Tam thành cong 
(19/8/1945 - 19/8/2023) và Quc khánh nrnc Cong hoà xâ hi chU nghia Vit Nam 
(02/9/1945 - 02/9/2023)! 

6- Tinh thAn cách mng tháng Tam và Quc khánh 2-9 bAt diet! 

7- Nhit 1it chào mrng 133 näm Ngày sinh Chu tjch H ChI Minh vi di 
(19/5/1890 - 19/5/2023)! 

8- Toãn Dâng, toàn dan, toàn quân ra sirc thi dua thirc hin thing igi nhim 
vii phát trin kinh t - xã hi näm 2023! 

9- DAy mnh hçc tp và lam theo tu' tithng, dao  düc, phong cách H ChI Mirth! 

10- Toàn Dâng, toàn dan, toàn quân phAn dAu thirc hin thing igi Nghj quyt 
Dai hi  dai  biêu toàn quc lAn thu XIII cüa Dãng! 

11- TAt câ vi miic tiêu dan giàu, nu'c mnh, dan chü, cOng bAng, van minh! 

12- Dãng Cong  san Vit Nam quang vinh muon nàm! 

13- NuOc Cong hôa xã hi chü nghia Vit Nam muon näm! 

14- Chü tjch H ChI Minh vT dai  sng mãi trong sir nghip cüa chüng ta! 
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