
TfNH OY TRA VINH BANG CONG SAN VIT NAM  
BAN TUYEN GIAO 

* Trà Vinh, ngày 13 tháng 01 nám 2022 
So 3L - HD/BTGTU 

H11NG DAN 
* A ., ., , 

Tuyen truyen ky nlem cac ngay Ic Io'n 
vã sir kin Ijch sfr quan tr9ng trong nãm 2022 

Thirc hin Hi.ràng dn s 30-HD/BTGTW ngày 26/11/202 1 cüa Ban Tuyên 

giáo Trung ixong "ye' tuyên truyn k3 nim các ngày lé kin và sr kin lich si'r quan 

trQng trong nám 2022", K hoach s 50-KH/BTCL ngày 05/01/2022 cüa Ban T 

ch'rc các ngày l lan tinh v t chic các ngày 1ê'lán nám 2022, Ban Tuyén giáo Tirih 

üy huàng dn cong tác tuyén truyn cii th nhu sau: 

I. MI)C filCH, YEU cAu 
1. Tuyên truyn sâu rng v truyn thng ljch sir, van hóa và cách mng cña 

dan tc; giáo diic tu tu&ng chInh trj, lông yêu nuac, chü nghia anh hung, ' chI tr 

lirc, tij cuông và tinh thAn di doân kt toàn dan tc; gop phAn cüng ci, bi dp nim 

tin cüa Nhân dan vâo sir nghip di mâi dAt rn.thc Va hi nhp quc t drni sr lânh 

c10 cüa Dãng Cong san Vit Nam. 

2. Thông qua các hot dng tuyén truyn k' nim, c vu, dng viên các cAp, 

các ngành, doanh nghip vã Nhân dan vi.rçt qua khó khàn, thách thüc, chung strc, 

dng lông, quyt tam phông, chng djch bnh hiu qua, khôi phc và duy trI phát 

trin kinh t - xã hi, chãm lo dôi sng cüa Nhân dan. 

3. Các hoat dng tuyên truyn, k nim cAn t chüc b.ng nhiu hInh thüc phü 

hop, có trQng tam, trçng dim, thit thirc, hiu qua, tit kim, báo dam dung các quy 

djnh hin hành; lng ghép vâi vic tuyên truyn trin khai thirc hin các nhim vii phát 

trin kinh t - xâ hôi, các phong trào thi dua yêu ni.rOc, các sr kin chInh trj cüa tinh và 

các nghj quyt, chi thj, kt 1un... cUa Dãng, chInh sách, pháp Iu.t cüa Nba nuóc; t,c; 

không khI phAn kh&i, tin tuang, thi dua yêu nuac trong các tng lap Nhân dan. 

II. CAC HOT BONG K( NIM 

1. Ky nim các ngày lé Ió'n cüa dt nirrc 

1.1. Ni dung tuyên truyn 
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1.1.1. Kj' niim 92 nàm ngày lhành 1ip Dãng C3ng san Vit Nam 
(03/02/1930 - 03/02/2022) và don TIt nguyen dan Nhâm Dtn 

- Tuyên truyn v truyên thng ljch sü ye yang cüa Dãng Cong san Vit Nam, 
truyn thng cüa Dâng b và Nhân dan tinh Trà Vinh; nhüng mc son chói 19i cüa 

Dàng qua 92 näm thành lip, xây dirng và truâng thành; nhung thing !çii vi di và 
thành tru to kin cüa dt nuOc duth sr lãnh d?o  cüa Dãng; khng djnh bàn linh, trI 
tue, uy tin và nàng 1rc lanE dao,  nàng lirc cm quyn và sirc chin dAu cüa Dâng. 

- Chii nghia xã hii và con dithng di len chU nghia xa hi a Vit Nam; khAng 
djnh chñ nghia xã hi là miic tiêu, l tu&ng cüa Dãng Cong san và Nhân dan Vit 
Nam; di len chü nghia xâ hi là yêu cu khách quan, là con dithng tt yu cüa each 
mng Vit Nam; tp trung nêu bt nh&ng thành tru to lan, có nghia llch  sir trên con 
duèng di len chü nghia xä hi cüa Vit Nam, nht là trong 35 nm thirc hin cong cuc 
di mâi dAt nuóc. 

- Kt qua trong cong tác xây dirng, chinh dn Dang th?yi gian qua, dàc biêt 
trong trin khai thirc hin Nghj quyt Trung uong 4 khóa XII; tuyên truyn Kt 
lun s 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 cüa Ban ChAp hành Trung uang Dãng khóa 

XIII v dAy manh  xây dirng, chinh dn Dãng và h thng chInh trj vai trcng tam 
là kiên quyt ngän chn, dAy liii, xir 1 nghiem can bi, dâng viên suy thoái v tii 
tuàng chInh trj, d?o  due, li sang, biu hin "tir din bin", T'tr chuyn boa" 
trong nii b; Quy djnh s 37-QD/TW, ngày 25/10/2021 v nhiing diu dàng 

vién không duçc lam. 

- Kt qua thirc hin nhim vii phát trin kinh t - xã hi, quc phông, an 
ninh, di ngoi; cac giái pháp bâo dam an sinh xã hii, h trçi doanh nghip phiic 
hi san xuAt kinh doanh; các phong trào thi dua yêu nuac; các tp th& Ca nhân 
din hInh tiên tin, dc bit là nhüng tAm gucing sang, nhng nghia cr cao dçp 

cüa ding bào, dng chI, chin s, di ngü y, bác s5' tuyn dAu trong cong tác 
phông chng di djch Covid-19. 

- Nhüng giá trj van hoá truyn thng, phong tiic, tp quán t& dçp cüa dan tc 
Vit Nam mi khi Tt dn Xuân v; thuc chAp hành pháp lut v an toàn giao 
thOng, git gin an ninh trt tir và an toàn xã hi, thirc hành tit kim, chng tham 
nhUng, lang phi, tiêu cisc, phê phán nhtrng hành vi trái vai van hóa, dao due, thun 
phong m5 tiic cüa ngu1i Vit Nam và các biu hin thi.rcing mi hóa trong hot dng 
l hi din ra truâc, trong và sau Tt nguyen dan. 

- Các hot dng chào mrng 92 nãm Ngày thành 1p Dáng, mirng xuan Nhâm 
DAn; các hoat  dng "dn an dáp nghia" di vai gia dinE chinE sách, gia dInh có cong 
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vói each mng; thãm hôi, dng viên can b, chin s', ngi.thi lao dng dang lam nhim 

vi trong dip  T&, nhüng ngtthi có hoàn cành khó khän, nht là nhthg ngui bj ánh 

hithng nng n cüa di djch Covid- 19. 

- Du tranh, phàn bác thông tin, quan dim sai trái, thu djch, xuyên tac,  chng 

phá Dâng, Nhà nuóc và khi di doàn kt toàn dan t'c. 

1.1.2. Gi3 TJ Hang Vwong (màng 10 tháng 3 am ljch) 

- Truyn thng dung nithc va gift nuóc cüa dan tc Vit Nam; giáo dic các 

th h nguôi Vit Nam, nh,t là th h tré huóng v ci ngun cüa dan tc, tn an các 

Vua Hung da có cong dirng nithc và các bc tin nhân có cOng lao to hcn trong cong 

cuic du tranh chng gic ngoi xâm, xây dirng và bào v T quc. 

- Các giá trj truyn thng, ljch sü, van boa cüa dt nithc và con ngii?ñ Vit Nam 

&rçc vun dip, hInh thành tir thñ dai  Hung Vi.rang dn thii dai  H ChI Mirth; ttp 

trung nêu bt nhcrng kt qua trong vic k thira, phát huy truyn thng van hóa dan 

tc, xây dirng, phát trin van hóa, con ngi.ri Vit Nam qua 35 näm thrc hin cOng 

cuc di mói d.t nuórc, g&n vâi tuyên truyn nhüng ni dung c& lOi trong Nghj quyt 

Dai hii XIII cüa Dàng v xây d%rng, phát trin van boa và con ngt.thi Vit Nam. 

- Vai trô cUa src manh dai dioàn kt toàn dan tc trong sir nghip xây dirng và 

bào v To quôc; khng dnh các dan tc trong cong dông Vit Nam bInh dng, doàn 

kit, ton trong, giüp di ln nhau vuçYt qua khó khän, thách thirc, chin thng dai  djch 

Covid-19, xây dirng, phát trin kinh t - xã hi, bão dam an sinh xã hi, bão v sirc 

khOe và d?yi sng Nhân dan. 

1.1.3. Kj ni?m 30 nám tái 41p tinh Trà Vinh (5/1992 - 5/2022), gtn vói tuyên 
truyên Icj) nim 47 nám Ngày giãi phóng min Nam, 1h6ng nhEJi dt nwóc 
(3 0/4/1975 - 30/4/2022), 132 nãm Ngày sinh Cliü tjch Ho ChIMinh (19/5/1890 - 

19/5/2022) 

(Co K hoach tuyên truyn cu th riêng) 

1.1.4. KJ nim 68 nám Ngày ChiEn thing Din Biên Pliü (0 7/5/1954-

07/5/2022) 

- Tuyên truyn duèng li kháng chin: toàn dan, toàn din, tnthng k' kháng 

chin cüa Dâng; kh.ng djnh sr lãnh dao,  chi  dao  dung dan, sang tao  cüa Dàng Va 

Chü tjch H ChI Minh déii vci chin djch DOng-Xuan 1953-1954 và Chin th.ng 

Din Biên Phu cüng nhu toàn b cuc kháng chin chng thrc dan Pháp xâm hrqc. 

- Nêu bt thng lqi vi dai  trong cuc kháng chin chng thirc dan Pháp xâm 

hrçic nói chung, sir kiên cl.r&ng, bt khut cüa Dãng b và Nhân dan tinh Trà Vinh 
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trong cuic kháng chin chng thc dan Pháp nói riêng; khng djnh nghia to Ion 
va sâu sc cüa chin th.ng Din Biên Phü dM vâi dan tc và th&i dai;  ton vinh và tn 
an các anh hung, lit s, các tu&ng 1mb, can b, chin sr', thanh niên xung phong, 
dan cong hOa tuyn và quân dan cã nithc dâ anh dung chin du, hy sinh, dóng gop 
süc 1c, trI tue,  cua cãi lam nên chin thing Din Biên Phü "1irng 1y nàm châu, chtn 
dng dja câu". 

1.1.5. Kj niçm 77 nám Ngày Cách mçlng (hang Tam thành cong (19/8/1945 
- 19/8/2022) và Ngày Quc khánh nwó'c C3ng hba xd h3i chü nghia Viç1 Nam 
(02/9/1945-02/9/2022) 

- Bi cánh, din bin, nguyen nhân th.ng Iqi, nghia ljch sü va bài h9c kinh 
nghim cüa Cách mang tháng Tam näm 1945; kh.ng djnh tm vóc thoi dai  cüa Cách 
mng tháng Tam và sir ra d&i rnxâc Vit Nam Dan chü Cong hOa (nay là rnrOc Cong 
hOa xâ hi chü nghTa Vit Nam); sir 4n dung sang tao  nhung bài h9c kinh nghim 
cüa Cách mang tháng Tam trong Cong cuc diii moi dt ni.ràc, hi nhp quc t và 
xây dirng, bão v T quc Vit Nam xã hi chü nghia. 

- Nhftng thing lçii vi dai  và thành tiru to lan cüa dt nuórc gn tam th.p k' qua, 
nht là sau 35 näm thc hin du?mg 1i di mOi dAt nuOc do Dãng kh&i xuong và lath 
dao; khAng djnh dAt nu'âc ta chua bao gi có ducic cc d& tim hrc, vj th và uy tin 
quc t nhu ngày nay; nêu bt cong lao, cng hin to iOn cüa toàn Dáng, toàn dan và 

toãn quân ta, sr giOp dc qu' báu cüa ban  be quc t trong các giai don cách mang. 

- Tuyên truyn, giáo diic truyn thng yêu rnrOc, truyn thng each mng, • 
chI tir lrc, tr cuOng cüa Dãng b và Nhân dan tinh Trà Vinh; d cao, tinh thAn dai 

doàn kt các dan tc Kinh - Khñier - Hoa, th hin lông bitt n sâu s.c d,i vOi các 
th h dã hy sinh xuong máu vi dc lap, tu do dan tc, hôa bInh và thng nhAt dAt 
nuOc; c vu toàn Dãng, toàn dan, toàn quân tinh Trà Vinh quyt tam xây d%rng quê 
huang Trà Vinh ngày càng phát trin, tao  birc phá d dat  mixc tiéu Nghj quyt Dai 
hi XI cüa Dãng b tinh là phAn dAu d Trà Vinh trO thành tinh phát trin trong nhóm 
dAu cUa khu vrc Dng bAng Song Ciru Long truOc näm 2030. 

- DAu tranh, phãn bác các thông tin, quan dim sai trái, thu djch, xuyên tac 
lich sü, phü nh.n giá trj, ' nghia cüa Cách mang tháng Tam, vai trô Iänh dao  cüa 
Dáng và Chü tjch H ChI Minh; báo v nn tang ti.r tuOng cña Dãng. 

1.1.6. Kj nim 75 nám Ngày Ngày Thwong binh Liit sj (27/7/1947 - 
2 7/7/2022) 

- ' nghia ljch sir, chInh trj, xã hi và giá trj nhân van cüa Ngày Thuang 
binh Lit s; truyn thong tt dp "Ung nuOc nhO ngun", "An qua nhâ nguOi 
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trng cay" cUa dan tc; th hin lông bit on cüa Dãng, Nhà nrnic và Nhân dan ta 
déi vói các thuong binh, lit s và nguñ có côngvói cách mng; ton vinh và 
kh&ng djnh sir cng hin, hy sinh cüa cac thuong binh, lit s5 và ngui có cong 
vâi cách mtng là vô giá... 

- Nhüng thành t%ru ni b.t trong cong tác thucmg binh, lit s Va nguäi có cong 
vi each mng trong 75 näm qua, nht là kt qua 16 näm thirc hin Chi thj s 07-
CT/TW, ngày 14/12/2006 cüa Ban BI thu Trung uong Dãng v "Tang ci.thng lânh 

dao, chi  dao  di vi cong tác thucing binh, Iit s5, ngu?i có cong và phong trào "Dn 
an dáp nghia"; trong do cAn nhAn mnh nhttng kt qua ni b.t trong vic xây dirng 

và thirc hin chInh sách, ch d uu dãi di vci ngithi có công; v kt qua thirc hin 
vic chàm soc thirong binh, bnh binh, gia dInh 1it s5 và phiing duông bà mc Vit 
Nam anh hung, khai dy và phát huy tinh thAn tir !irc, tir cithng cüa các thuong binh, 
bnh binh, ngixài có cong vâi each mang tIch circ tham gia phát trin kinh t - xã hi 

& dja phucing, dcm vj...; dAn tranh, phé phán nhung biu hin tiêu circ trong trin 
khai thc hin chinh sách, ch d uu dài di vói thuimg binh, Iit s5' và ngi..thi Co 
công; dng th?yi d xuAt, kin nghj giai pháp d thirc hin tht cong tác thuong binh, 
lit s5 và ngu&i có cOng vói cách mng. 

- Biu ducmg nhng thuang binh, bnh binh, gia dInh 1it s', ngu&i có Cong 
vâi each mng vuçlt khó vucm len, tIch circ tham gia các phong trào thi dua yêu nithc; 
phát hin, nhân rng các din hInh tiên tin trong các phong trào "dn cm dáp nghTa", 

chung sue giOp dâ các gia dInh chInh sách khc phc khó khän, cãi thin cuc sng. 

1.2. Các hot dng k nim 

1.2.1. T ch&c trQng th L kj' nim 30 nám tái 4p tInh Trà Vinh (5/1992 - 
5/2022), gn vái 1g.) nim 47 nám Ngày giái phóng min Nam, thng nhá't dá't nithc 

(30/4/1975-30/4/2022, 132 nàm Ngày sinh Chi t/ch H C/il Mm/i (19/5/1890 - 

19/5/2022) (theo K hogch s 21-KH/TU ngày 16/6/2021 cta Ban Thw&ng vy Tinh iy. 

1.2.2. T chic Léddng hitong, dâng hoa tqi Dn tho' Bác H và nghi'a trang 

lit si' tinh tgi xd Long D&c, thành p1i Trà Vinh nhán các djp l 

- K' nim 92 näm Ngay thành 1p Dàng Cong san Vit Nam (03/02/1930 - 
03/02/2022) và don Tt nguyen dan Nhâm DAn 2022. 

- K' niêm 30 näm tái lap tinh Trà Vinh (5/1992-5/2022). 

- K' nim 75 näm Ngày Ngày Thucmg binh Lit s (27/7/1947 - 27/7/2022) 
- K' nim 77 näm Ngày Cách mng tháng Tam thành cOng (19/8/1945 - 

19/8/2022) và Ngày Quc khánh nuóc Cong  hôa xã hi chü nghia Vit Nam 
(02/9/1945-02/9/2022). 
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1.2.3. Các hogt dc5ng k) nim khác 

- T chi'rc gp mt tn an; ton vinh các tp th& Ca nhân, doanh nghip có nhiu 
dóng gop cho sir phát trin cüa tinh. 

- T chirc trao tang huân, huy chucmg, bng khen, huy hiu Dáng, các boat 

dông "Din an dáp nghia", "Ung nuóc nhâ ngun",. 

- Xây dmg va phát song phóng sr, biên soan tài 1iu tuyên truyn các ngày 1 

lan gn vâi tuyên truyn nhtrng thành tiru phát trin kinh t - xA hi, cong tác phông, 

chng djch bnh Covid-19 cüa tinh; v nhUng guong din hInh tiên tin trong h9c 

tp va lam theo tu tu&ng, dao  clüc, phong cách H ChI Minh. 

- Tuyên truyn c dng trirc quan; tuyên truyn ming và trén các phuong tin 

truyn thông; t chirc hi thão, t9a dam. 

- Khâi công, khánh thành cac cong trInh; phát dng các phong trào thi dua 

cao dim; t chüc các hoat dtng van hóa - van ngh, th diic - th thao chào mrng; 

các hoat dng xüc tin du tu, thuong mai  - du ljch. 

- Treo c T quc, ca Dâng, ci phuóri chào müng. 

2. K nim nãm trôn ngày sinh các dIng chI Iãnh do chü cht cüa Bang, 

Nhà nirrc và Iãnh do tin bi tiêu biu cüa Bang và cách mng Vit Nam. 

2.1. Ni dung tuyên truyn theo d cirong Ban Tuyên giáo Trung irong biên 

son, trong do chü tr9ng các ni dung 

2.1.1. Kj nim 120 nãm Ngày sinh dung chILe Hung Phong, TJng Bit/ut Ban 

Ch4p hành Trung wo'ng Dáng C3ng san Vit Nam (1902 - 2022) 

- Than th& cuc dôi hoat  clQng và nhng cng hin to Ion cüa dng chI Tng 

BI thu Lê Hng Phong di vOi sr nghip cách mng cüa Dâng và dan tc ta, vOi 

phong trào cong san và cong nhân quc t. 

- Tm gucmg v dao  th'rc cách mng sang ngi cüa dng chI Lé Hng Phong - 

Ngu?ii chin s5 cong  san sut diii hy sinh cho dic l.p, tr do cUa T quc, hanh  phñc 

cüa Nhân dan, t.n trung vOi Dãng, tn hiu vOi dan, son st thüy chung vOi dng chI, 

b?.n be, luôn lac  quan tin tuOng vào th.ng lçii cüa each mang. 

2.1.2. KJ nim 110 nám Ngày sinh dng chI Nguyen Van Cit (09/7/1912 - 
09/7/2022), TJng BI thu Ban Chip hành Trung wo'ng Dãng C3ng san Vit Nam 

- Than th& cuc d?i hoat dng và nhung c6ng hin to iOn cña dng chI Tng 

BI thu Nguyn Van Cu di vOi Dáng và cách mng Via Nam. 

- Ni dung, giá trj I !un và thrc tin cüa tao phm "Tr chi trIch " trong cong 

tác xay dirng, chinh dn Dãng và h thng chInh trj hin nay. 



7 

- Nhftng kt qua trong trin khai th%rc hin Nghj quyt Trung i.rong 4 khóa XI, 
XII v xây dijng, chinh dn Dâng gn vâi vic th%rc hin Chi thj 05 và Kt 1un 01 
cüa B ChInh trj v dAy mnh h9c t.p và lam theo tu tuông, do dirc, phong cách 
H ChI Minh; tp trung tuyên truyn, phát hin nhUng mô hinh hay, each lam sang 
to r các cAp, các nganh và trong xã hi. 

2.1.3. Kj nim 110 nám Ngày sinh dng c/il Vô C/il ông (07/8/1912 - 
07/8/2022), Chü tjch Hj3i dEingNhà nithc (nay là C/in tjch nithc) 

- Cuc di, hoat dng each mng và cong lao, dóng gop to 1n cüa dng chI 
Vô ChI Cong di vâi sir nghip cách mng cüa Dãng và dan tc; nêu bt vai trô, 
dóng gop cüa Dng chI trong vic tham muu ban hành nhüng quyt sách mâi trong 
cong cuc xây dirng dAt nithc, nhix tham muu cho Ban Bi thu Trung ucmg Dãng khóa 
IV ra Chi thj 100-CT/TW, ngày 13/01/1981 "Vi cái each cong tác khoan, ma rng, 
khoán san phAm dn nhóm, ngi.thi lao dng trong hqp tác xã nông nghip" d tháo 
gi sr trI tr trong nông nghip, tao  ra lung gió mri trong xây dirng nn san xuAt 
nông nghip thai kS'  miii. 

- Nhcrng phAm chAt dao  due cao dçp cüa dng chI VO ChI Cong - Nba lành dao 
xuAt s&c cüa Dàng và Nhà nuàc ta; nguai chin si each mng kiên cutxng; là mt trong 
nhUng hçc trô xuAt s.c cüa Chü tjch H ChI Minh, luôn th hin phAm chAt cAn, kim, 
hem, chInh, chI cong vô tu, trung thành tuyt di vói miic tiêu, l tthng each mng, 
lam ht sue mInh d giU gin, tang cuông si,r doãn kt, thng nhAt trong Dãng, sir gn bó 
máu thjt gita Dãng và Nhân dan; luôn gAn gui, qu trpng Nhãn dan; sng giãn di, khiém 
tn, dt lçii Ich cüa Dàng, cüa T quc, cUa Nhan dan len trén ht. 

2.1.4. Kj3 nim 110 nám Ngày sin/i dông c/it' Phim Hang (11/6/1912 - 
11/6/2022), Chü Ijch Hi etng Bô trwöng (nay là Thá ttthng Chlnh phü) 

- Tuyên truyn v cuc dai và cong lao, cng hin to l&n cüa dng chI Pham 
Hung diii vâi sir nghip cách mang ye yang cüa Dâng và dan tc. 

- Nhung phAm chAt cao dep cüa dng chI Pham Hung - Nguôi chin si cong 

san kién trung, bAt khuAt; mt nhà lath d.o có uy tin lón cüa Dáng, Nhà nithc và 
Nhân dan ta; nguai h9c trô At s,c cüa Chü tjch H Chi Minh, nguai con uu tü cüa 
dan tc Vit Nam và qué hucmg Vinh Long, su& di phAn dAu, hy sinh vi dc 1p, 
tr do cüa T qu6c, vi hanh  phüc cüa Nhân dan. 

2.1.5. Kj nim 100 nàm Ngày sin/i thing c/il Vô Van Kit, Thu tithng C'hlnh 
phü nwóc C3ng /iàa xd lz3i chü nghia Vit Nam (23/11/1922-23/11/2022) 

- Than th và sir nghip each mang cüa dng chI VO Van Kiit: Nhà lãnh dao 
xuAt sAc cüa Dang, Nba nuóc và Nhân dan ta; là h9c trô xuAt sAc cüa Chü tjch H 
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ChI Minh; ngi.thi chin s each mng kiên trung, sut di ph.n du vi dc 1p dan 
tic và chü nghTa xâ hi, vi h?nh  phüc cüa Nhân dan. 

- Nhung cng hin to l&n cüa dng chI VO Van Kit di vOi sir nghip each 
m.ng cüa Dàng và dan tic, dc bit là tu duy chin luçic, quyt tam di mri, tác 
phong sâu sat, quyt doán, Iuôn tim tôi, trän tth trong qua trInh hoch djnh và t 
chirc thic hin du&ng li di m&i dt nu6c do Dâng ta khii xucng và länh do. 

- NhUng phm cht cao dçp cüa dng chI Vô Vn Kit: Luôn ht lông vi rn.rOc, 
vi dan, thy miic tiêu l tithng cüa Dãng, thy phiing sir T quc, phiic vii Nhân dan lam 
lê sang; !uôn nêu cao tInh tiên phong gl.rong mu và giü gin sir doàn kt thng nht 
trong Dãng, thumg yêu dng bào, that chat mi quan h máu thjt giUa Dãng vci Nhân 
dan, tang cuing khi di doàn kt toàn dan tc. 

2.1.6. Kfi nim 110 nâm Ngày sinh €tng chI Lê Van Lwong (28/3/1912-
28/3/2022), lãnh 14w tin b6i tiêu bicu cüa Ddng và cách ming Vit Nam 

- Than th va sir nghip each mng cüa dng chI Lê Van Luang: Nguôi cong 
san kiên cuông, dung cam, trung thirc, mit ngui lãnh do, ngithi dng chI mu 

mirc, chI cong vô tu, mit ngu&i con uu tü cüa dan tc Vit Nam. 

- Tm gl.wng dao  düc each mng trong sang cña dong chI Lê Van Lu(mg: Mt 
nhà lãnh 4o nông cat, có cOng trong nhiu mt cüa cong tác t chirc xây dirng Dáng; 
có tác phong lam vic nghiêm tüc, cn tr9ng, cong b.ng, su& d?i ph.n du hy sinh 

vi dic l.p, tir do cüa T quc, vi hanh  phüc cüa Nhân dan. 

2.1.7. Kj5 nim 120 nàm Ngày sinh ttng chINguyln P/tong Sc (01/02/1902 
-01/02/2022), länh 14w tin bi tiêu biu cüa Dáng và cách mzng Vit Nam 

- Than th và sir nghip each mng cüa dng chi Nguyn Phong Sic: Mt trong 

nhüng chin sT cong  san dAu tién, gop phn tIch circ vào sr ra dôi cüa Dãng Cong  san 

Vit Nam; mt trong nh&ng nguôi du tiên gay drng t chrc Thanh niên & Ha Ni; mt 
can b länh do tiêu biu cüa Dãng ta, mt than each cong  san mu mirc. 

- Tm giling sang cüa ngls&i chin sT cong san Nguyn Phong Sac: V giác 
ng l tu&ng each mng, kién trung, bt khut, luOn trung thành vâi mvc  tiêu, l 
tu&ng cüa Dàng vOi 16i sérng gián dj, trong sang dã khIch l, c vu can bô dáng vién 
và qun cháng nhân dan tIch crc tham gia each mng. 

2.1.8. Kj n&m  120 nám Ngày sinh dng c/tI P/tan Dáng Lwu (05/5/1902-
05/5/2022), lãnh 14w tin b6i lieu biêu cüa Dáng và each mtng Vil Nam 

- Than th và sir nghip each mng cüa dng chI Phan Däng L.ru: Ngu&i cong 
san kiên cu&ng, dung cam, nhà lath dao  giàu kinh nghim, tài nang, due d, có nhiêu 
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dong gop tIch circ vào cong tác t, chüc xây dimg Dàng và sir nghip chung cüa each 
mng Vit Nam. 

- Tm girong dao  due sang ng&i cüa dng chI Phan Däng Lmi: Luôn trung 
thành tuyt dE,i vii chü nghia Mac - Lenin; v du?iing Ii each mng cüa Dàng và cüa 
Bác H; v tinh thn say si.ra h9c hôi v tn thirc nh&m phiic vi Dáng, cách mng, 
dan tc, Nhan dan; quan tam dào tao  th h tré; sir diing trit d các cong cii cüa tn 
thtrc là sách báo d hoat dtng each mng; vn dung dy dü, sang sut trong hoach 
djnh dix&ng 1i và giái quyt các vn d ci th cüa cách mang. 

Kinitrn 110 nàmNgày sinh dngchITô Hiu (1912-2 022), lãnh dio 
hen bot lieu bieu cua Dang va cach mzng VicE Nam 

- Than th và sr nghip each mng cüa dng chI To Hiu - Ngir?i chin s5 
cong san thuc th h du tiên cüa Dâng: TrI tue, kiên trung, bt khut, tron diii chin 
du, hy sinh vi sir nghip each mng cüa Dàng, vi dc 1p tir do cUa dan tc, vi l 
tu&ng cong  san, vi hanh  phüc eüa Nhân dan. 

- Nhtrng dong gop to lan cüa dng chI To Hiu di vói phong trào cách mang 
Vit Nam th&i kS'  tniic Cách mng tháng Tam: Luôn tn tam, nhit tInh dóng gop 
sue lirc cüa mInh d cüng c t chüc Dàng; khôi phic Co s& Dâng; tuyên truy&n cách 
mang; chi dao  các cuc dInh công, bài cong cOa cong nhân, vOi tinh thin "bin nhà 
tü d quc thành tnrang hçc each mang". Dng chI là biu tirqng chI, tinh thin 
each mng, cüa nim tin và chi•n thng, khIch l hang van  chin s cong san khin 
quân thu khip sq. 

2.1.10. K nim 120 nàm Ngày sinh dng chi Vô Van Ngân (1902-2022), 

ldnh dio tin boAi lieu biu cüa Dãng và each ming Vit Nam 

- Than th& cuOc dai và cong lao, dóng gop to lan cüa dng chI Vö Van Ngan 
vri cách mang  Vit Nam: Tham gia thành 1p chi b An Nam Cong san Dãng, trâ 
thành mt trong nhung dáng viên du tiên cüa Dãng; nhüng dóng gop tIch circ vao 
vic xây d%rng, phát trin Dãng trong giai doan m&i thành lip, gop phn to IOn vào 
vic duy trI sçr lãnh dao  lien tic cüa Dâng và khôi phiic phong trào each mang cüa 

qun chüng 0 Gia Djnh - Chg LOn, trong th0i kS'  djch khüng b trng; xây dirng khu 
can cü 18 thôn VuOn Tru, Ba Dim, Hoc MOn, Gia Djnh lam hu cü an toàn cho 
xu üy và Ban Chp hành Trungirong Dáng... 

- Tm guong sang ngOi v dao  due each mang cüa nguOi chin si cong san 
VO Van Ngân: Lông trung thành vô han  vOi I' tuOng cong san; ' chI và tinh thAn 
each mang san kiên cuOng, dung cam, luôn sang ngOi dao  due each mng, gAn bO 
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máu thit vth Nhân dan, nói di dôi vâi lam; nêu cao tinh than trách nhim, doàn kit, 
thuong yêu dng chI, dng bào. 

A A A •7 •A 2.2. Cac hot d9ng tuyen truyen ky niçm 

Dy manh  tuyên truyn trên các phing tin thông tin di chüng, trang thông 
tin diên tr, các n phm tuyên truyn (sách, tài 1iu...), thông qua các sinh hoat cüa 
các t chüc chInh trj - xä hi, dng thii t chrc tip song phim tái 1iu v các dng 
chI lãnh dao  chü cht cia Dáng, Nhà mthc và lãnh dao  tin bi tiêu biu cüa Dãng 
và cách mang Vit nam theo sir chi dao,  hithng dn tuyên truyên cüa Ban Tuyên giáo 
Trung .rcYng. 

.7 •A - S S •A .7 3. Ky nlçm nam tron ngay le, sr kien 1ch  sir quan tr9ng 

3.1. Kj nim 50 nám Ngày Chkn thing Ha N3i - Din Biên Pith trên klzông 
(18/12/19 72 - 18/12/2 022), vó'i các hogi d3ng sau: 

- Kh&ng djnh ' nghia, giá trj Ijch sCr, src math  chInh trj, tinh th.n cüa toàn dan 
tc, vâi chI quyt dánh, dam dán}i và quyt tam danE thng gic M xâm krqc. 

- Bài hçc kinh nghim v sir tuyt di tin tuOng vào sir lânh dao  cüa Dãng vâ 
Bác H kInh yêu; v cuc chin tranh toàn dan, toàn din; bài hpc v xây drng và 
phát huy chI quyt chin, quyt thing cüa toàn Dáng, toàn dan, toàn quân ta, cüa 
src manh  doàn kt toàn dan tc; bài hçc v phát huy si.rc sang tao, tinh than dc Ip 
t1r chü, tr 1rc tii cuOng, tao  nén si.rc mnh ting hçip chin thng ké thñ. 

- T chüc tt cong tác tuyên truyn trén báo chI, trang thông tin din t1r; thông 
qua hii nghj báo cáo viên, tuyên truyn viên và sinh hoat cüa các t chüc chInh trj - 
xâ hii. .theo sir chi dao,  hi.thng dn tuyên truyn cüa Ban Tuyên giáo Trung ucmg. 

3.2. Kj nm 70 nám Chièn thing Tây Bàc 1952 (10/12/1952-10/12/2022), 

vói các hoz1  d5ng sau: 

- Tm vóc, nguyen nhân, nghia thing lqi và bài h9c kinh nghim cüa chin 
thng Tây B.c 1952 (10/12/1952-10/12/2022); khng dlnh  sir lành dao  dñng din, 
sang tao  cüa Dàng và Chü tjch H ChI Minh - nhân t quyt djnh th.ng lqi cüa Chin 
djchTâyBc 1952. 

- Ton vinh và tn an di vi các anh hung, 1it si, dng bào, dng chI dâ chin 
du, hy sinh trong cuOc  kháng chin chng thirrc dan pháp xâm h.rcic; nhfing chü 
truclng, chInh sách cüa Dáng, Nba nuOc di vi các thucmg binh, gia dInh 1it si, 
ngu?i có cong vi nuâc; c vu, dng viên các cp, các ngành tIch cuc tham gia các 
hoat dng "ctn an dáp nghTa", "ung nithc nhc ngun". 



11 

- T chirc tuyên truyn trên báo chI, trang thông tin din tü; thông qua hi 

nghj báo cáo viên, tuyên truyn viên và sinh hot cüa các th chirc chInh trj - xã hi... 

theo sir chi dao,  hurng dn tuyên truyn cüa Ban Tuyên giáo Trung uong. 

3.3. K nim các ngày thành lip,  ngày truyn thng cüa các s&, ban, ngành, 

doàn th: Thrc hin theo Chi thj s 45-CT/TW cüa B ChInh trj, Nghj djnh s 

145/2013/ND-CP va Nghj djnh s 111/2018/ND-CP cüa ChInh phü. (Di v&i k' nim 

näm trôn (nãm có ch s cui là 0) thI t chi.rc k5' nim i quy mô cp s&, ban, ngành 

doàn th& con di von k nim nàm lé 5 và näm khac thI không t chüc k'i nim). 
.. . , A A 4. Ky niem cac ngay le quoc te 

4.1. Ni dung tuyên truyn 

4.1.1. KJ nim 152 nàm Ngày sinh V.LLênin (22/4/1870-22/4/2 022) 

- Cuc däi, sij nghip và nhUng cng hin vi dai  cüa V.I.Lénin - Lãnh tii cuc 

Cách m.ng xã hi chü nghia tháng Mi.thi Nga di vth phong trào cong san và cong 

nhân quc t. 

- Khng djnh giá trj bn vng và si.rc sng tnthng tn cüa chü nghia Mac-

Lenin trong th?i dai  ngày nay và sir vn dicing sang tao  chü nghia Mác-Lênin vao sir 

nghip each mang Vit Nam trong giai don mâi; du tranh, phân bác các thông tin, 

quan dim sai trái, xuyên tac,  phü nh.n giá trj l lun và thirc tin cUa chü nghia 

Mác-Lênin, tix tuonng H ChI Minh. 

4.1.2. KjY n4m 202 nám Ngày sinh Ph.Ang-ghen (28/11/1820-28/11/2022) 

- Cuc doni, sinr nghip và cong lao, dóng gop to lóTi cüa Ph.Ang-ghen di vOi 

sir phát trin cüa chü nghia xä hi khoa h9c và giai cap cOng nhân. 

- Sir v.n dung sang tao  chü nghia Mác-Lênin vào sir nghip cách mng và 

Cong cuc di mâi a Vit Nam. 

4.1.3. Kj nm 204 nám Ngày sinh C.Mác (05/5/1818-05/5/2 022) 

- Cuc d&i, sx nghip va cong lao, dóng gop vi dai  cüa C.Mác di vói S%T nghip 

giài phóng dan tOe,  giâi phóng giai cap, giãi phong xã hOi  và giái phóng con ngu0i. 

- Khng djnh nhüng giá trj khoa hçc và cách mng trong Di san tu ti.r&ng cüa 

C.Mác, dc bit là chü nghia duy vt bin chimg, chü nghia duy v.t ljch sir va h9c 

thuyt giá trj th.ng du. 

- Su vn diing và phát trin sang tao  cüa chñ nghia Mac a các nuonc xã hOi  chü 
nghia hin nay, nhn manh  nhung thành tiru dem lai  và bài hçc kinh nghim; kh&ng 

djnh tInh dung dn và sirc sng mänh lit cüa chü nghTa Mac trong thai dai  ngày 
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nay; du tranh phán bác nhUng thông tin, quan dim sai trái, xuyên tc phü nhn giá 

trj cüa chü nghia Mác-Lênin và tu tuông H ChI Minh. 

4.1.4. K nim 105 nám Cách mIng thdng Mwô'i Nga (07/11/1917 - 
07/11/2022) 

- Tm vóc, nghia ljch sir và thai dai  cüa Cách mang  Tháng Mi.rii Nga di 
vâi phong trào cách mng th giói và each mang  Vit Nam; chi ra nhüng bài h9c 
kinh nghim cUa Cách mang  Tháng Mu&i Nga; nguyen nhãn dn dn sir s'p d cüa 

h thing chInh trj xã hOi  chü nghTa i Lien Xô và các nuóc Dông Au; bài hçc di v&i 

six nghip cách mang và cong tác xây dirng Dâng cüa Vit Nam. 

- NhUng thành t%ru cüa chü nghTa xã hi hin thirc trong 105 näm qua, nh.t là 

nhüng thành tiru trong qua trInh câi cách, di mói & các nuâc xã hii chü nghia; 

nhüng dóng gop cüa các nithc xã hii chü nghia cho hôa bInh, dc 1p dan tOc,  dan 

chü, van minh và tin b xã hi; sr hçip tác gifta các nuóc xã hi chü nghia vi cac 

nuâc trén th gii trong bi cánh toàn cu hóa. 

- Kh&ng dinh nhUng thành tiru to iOn trong Cong cuc di mOi dt nuOc ta là 

kát qua cia sir vn dng sang tao  chñ nghia Mac - Lenin vào diu kin cii th & Vit 

Nam; Dáng, Nhà nuOc và Nhân dan ta kiên djnh miic tiêu dc 1p dan tc vá chü 

nghia xà hi. 

- Du tranh, phãn bác các thông tin, quan dim sai trái, phü nhn nghia ljch 

sir cüa Cách mang Thang MuOi Nga di tâi xóa bô chü nghia Mac - Lenin; dng th&i 

vach trn am mim, thu doan lçii diing các vn d trong ni.rOc, chng phá cách mng 

Viêt Nam, chia rê, gay mt doàn kt nôi b, lam suy giâm lông tin cüa Nhân dan di 

vOi Dáng, Nba nixàc. 
I A A A 9 •A 4.2. Cac hot d9ng tuyen truyen ky niçm 

- T chOc tuyên truyn trên các phucmg tin thông tin dai  chñng, trang thông 

tin din tü cüa các ban, ngành, doàn th tinh và dja phucmg. 

- Trithng chInh trj tinh tüy diu kin t chOc tça dam, hii tháo khoa h9c. 

5. K nim các si kiin tch sfr quan trçng và các ngày k nim khác: 

thirc hin theo hithng dn cüa Ban Tuyên giáo Trung lrnng. 

III. TO CHIC THIJ'C HIN 

1. Ban Tuyên giáo Tinh üy 

- Chi dao,  huOng dn tuyén truyn các ngày l k nim; biên soan và phát hành 

tài lieu tuyén truyn v các ngày l lOn và các sr kin ljch sir quan trQng; phi hçcp 
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vâi các ngành, dia phrnyng t chüc các hoat dng k nim; thm djnh phong sr, 

chucing trInh van ngh, các tài 1iu do các don vj biên soan... 

- Theo dôi, kim tra vic t chüc các hoat  dng k nim và báo cáo Ban 

Thuing v1i Tinh üy. 

2. Các huyn üy, th üy, thành üy và dãng üy trirc thuc Tinh üy 

Chi dao  xây dirng k hoach  t chi.rc t& các hoat dng tuyên truyn k nim các 

ngày l ion trong näm 2022; xác djnh day là mt trong rihüng nhim vi quan trng 

gop phn giáo diic truyn thng ljch sü each mang, tao  dng !rc thirc hin cO hiu qua 

các thim vi chInh trj, trong do tp trung chi dao  lam t& cong tác tuyên truyn thông 

qua Internet, mang xã hi, trang thông tin din tü, dài, tram truyn thanh cp huyn 

và co sâ; tuyen truyn b&ng c dng trirc quan, thông qua di ngQ báo cáo vién, tuyên 

truyn viên và các n phm, tài Iiu tuyên truyn... 

3. S& Thông tin và Truyn thông 

- Djnh hi.râng các co quan báo chI, các phixong tin truyn thông cüa tinh thirc 

hin tét cong tác tuyên truyn các ngày l, k nim voi ni dung, hInh thrc, phü hqp. 

Tham mmi cho Uy ban Ban nhân dan tinh t chirc hçp báo thông tin tuyên truyn k' 

hem 30 näm tái lap tinh. 

- Quán I ch.t chë các hoat  dng thông tin, truyn thong, that là vic biên 

soan, phát hành các n phm truyn thông; kjp thii th l nghiêm các hành vi vi 

pham; ngän ch.n, tháo g kjp thoi vic phát tan thông tin xu dec, xuyên tac  ljch sir, 

chng phá Dâng, Nhà nuóc. 

4. S& Van hóa, Th thao. và Du Itch 

- Chü trI t chüc các hoat dng thông tin, c dng, van hóa - van ngh, th 

diic - th thao, trixng bay, trin lam, t chrc sang tác các ca khüc, bài ca vQng c 

v Trà Vinh. . .phiic vii Nhân dan; chü trçng quan tam dn vüng sâu, vüng xa, vüng 

can cir kháng chin. Tham mmi cho Ban T chirc các ngày l lan cüa Tinh, Ban 

chi dao  L k nim 30 nãm tái 1p tinh ti choc các hot dong van hóa, van ngh, 

tuyên truyn c dng vâ các hoat  dng k nim 30 nãm tái 1p tinh mit each trang 

tr9ng, hiu qua, phü hcip vâi tInh hInh djch Covid-19 trên dja bàn tinh. 

- Chü trI, phi hqp t chüc t& các hoat dng tuyên truyn kS'  nim theo sir 

huàng dn cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy. 

5. Uy ban Mt trn Ti quc Vit Nam tinh Trà Vinh, các doàn th - chInh 

tn - xã hôi tinh 
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- Co k hoch t chi'rc tuyên truyn, k nim các ngày 1 lón cüa dAt niiOc, cüa 

tinh gAn vâi phong trào hot ding cüa doàn th& phát dng thi dua 1p thành tIch châo 

mrng các ngày l lo'n và sr kin ljch si:r quan trQng cüa dAt nurc. Dc bit, trin khai 

các hot dng thi dua chào müng k nim 30 näm tái 1p tinh; t chi.'rc các hot dng 

chäm lo dcvi sng vat  chAt, tinh thAn cho doàn viên, hii viên; các hoat dng "Dn an 

dáp nghia", "Ung nuOc nhr ngun", v ngun, giao liru, gp mat, nói chuyn truyn 

thng vci các nhân chi'rng ljch scr, lao thành cách mng. 

- Nm tInh hInh tu tizâng, tam trng cüa các tAng lop nhân dan; kjp thOi phát 

hin và c1 xuAt tham muu giüp cAp üy lam tt cong tác tir tithng, dan van. 

6. Hi Van h9c ngh thut 

Tang cuOng v.n dng các t chOc, cá nhán, nhAt là giói van ngh si', trI thOc 

sang tác, biu din chào müng các ngày 1 iOn và các sr kin ljch sCr quan trQng cüa 

dAt nuOc, cüa tinh, chü tr9ng cong tác quáng bá cac tác phAm van hçc, ngh thuat. 

7. Hôi Nhà báo 

Chi do các chi hi tang crông di mOi ni dung, hInh thic tuyên truyn, giáo 

diic; nâng cao trách nhim chInh trj, trInh d chuyên mon cüa di ng phong viên, 

biên tap  viên nhAt là trong tuyên tmyn các sir kin chInh trj trQng dai,  các ngày l 

iOn, sij kin ljch sü quan trQng cüa dAt nrOc, cüa tinh. 

8. Báo Trà Vinh, Dài Phát thanh - Truyn hInh Trà Vinh 

- Xây dirng k hoach tuyén truyn, có các tuyn tin, bài d thirc hin tuyên 

truyn dam  net các ngày l, k' nim cUa dAt nuOc, cüa tinh, gop phAn tuyên truyn, 

giáo diic 1 tuOng, nim tin vá hành dng each mang  cho cac tAng lOp Nhân dan, 

nhAt là th he tré. 

- Th%rc hin t& chuang trInh, s báo dc bit dc bit mrng Dáng, müng Xuân; 

k nim 30 näm tái 1p tinh. 

- Dài Phát thanh - Truyn hInh Trà Vinh tip song các chucmg trInh 1 k nim 

ngày sinh cüa các lãnh tin bi cüa Dàng, Nba nuOc näm 2022. 

9. Ban tuyên giáo/Tuyên huAn các huyn u, thj üy, thành u, dãng u 

trirc thuôc Tinh üy 

- Tham miru gillp cAp üy trin khai thc hien t& cong tác tuyên truyn k' nim 

cac ngày 1 lOn và sir kin ljch sir quan tr9ng trong näm 2022 bAng các hInh thOc phü 

hçp, thit th%rc gn vOi tuyên truyn thirc hin các nhim v chInh trj trong näm 2022. 

- Chi dao,  hisOng dn, djnh huOng tuyên truyn trên Internet, mang xà hi, 

dài, Tram truyn thanh, c dng tr?c quan, thông qua các hii nghj báo cáo viên, 
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tuyén truyn viên, sinh hot thu&ng k5' cüa các t chüc chInh trj - xâ hi; theo dOi, 

kim tra các hoat  dng tuyên truyn. 

- Tang cu&ng cong tác nm tInh hInh du 1utn xã hi, d.0 tranh phãn bác 
thông tin có quan dim sai trái, thU djch lien quan dn các sir kin ljch sir, vn d 

th&i sir trong nuàc, quc t cUa tinh. 

IV. KHAU HIU TUYEN TRUYEN 

(Khciu hiu tuyên truyn các ngày lé ló'n nàm 2022 dà có trong K hogch s 

50-KI-I/BTCL ngày 05/01/2022 cia Ban T chtc các ngày 1ê lan tin/i,). 

Nai nhân:  
- iT! U (b/c), 
- Lânh dao Ban, 
- Sâ, ban, ngành, doân th tinh, 
- Các huyn, thj, thành Ciy, 
dãng üy trrc thuc Tinh üy, 

- Ban Tuyên giáo huyn, thj, thânh uy, 
- Tuyên huãn/Tuyên giáo các Dáng üy ITTU, 
- Lxu Ban Tuyên giáo Tinh üy. 

Tran Quc Tun 
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