
TINH OY TRA VII' BANG CONG SAN VIT NAM 
BAN TUYEN GIAO 

* Trà Vinh, ngàyO.tháng 3 nám 2022 
S9 -HD/BTGTU 

HI1NG DAN 
A 9 A A A A Tuyen truyen ky hem 110 nam Ngay sinh dong chi To Hiçu, 

lãnh do tin b6i tiêu biu cüa Bang và cách mng Vit nam (1912-2022) 

I- MVC  BICH, YEU CAU 

- Ton vinh và tn an nhCtng ctóng gop to iOn cüa c1ng chI To Hiu di vOi 
each mng Vit Nam; kh&ng djnh vai trO lAth do sang suM cüa Dãng, Bác H va 

các ding chI lAnh dao  each mng tin bi tiêu biu trong sr nghip du tranh vi 
dc lip,  t%I do cüa dan tic, vi l tu&ng cong  san, VI hanh phüc cüa Nhãn dan. 

- Thông qua các hoat dng tuyên truyén, k nim nhm giáo diic truyn 
thng yêu rnthc, l tuOng cách mng, lông ti,r hào, tir ton dan tc; gop ph.n cüng 
c& bM c1p nim tin cüa Nhân dan d& vài sr nghip di mài dt nu&c do Dang 
khâi xuing va iAnh dio; khIch l, c vu các tng lOp nhân dan, nht là th h tré 
noi girong dng chI To Hiu và các dng chI lAnh do cách mng tin bi tiêu biu, 
vuqt qua khó khãn, thách thüc, tIch circ h9c tip, lao dng, cng hin d xây drng 
d.t nuOc Vit Nam ngày càng phn vinh, hnh ph(ic: 

- Các hoat dng tuyên truyn, k nim cAn t chirc v&i ni dung và hinh thüc 
phü hçip, trang tr9ng, thi&t th%rc, hiu qua, có trQng tam, tr9ng dim, dung quy dinh, 
g.n vâi tuyên truyn k nim cac ngày 1, sir kin chInh trj quan tr9ng cüa dt 
nuOc, cüa tinh; c vu, dng viên các tng lOp nhãn dan trong tinh thi dua 1p thành 
tIch chào mrng kS'  nim 30 nm tái 1p tinh (5/1992-5/2022), gn vài k)) nim 47 
näm Ngày giâi phong mien Nam thng nhât dat mrOc (30/4/1975-30/4/2022), 132 
nm Ngày sinh Chü tjch H Chi Minh (19/5/1890-19/5/2022), g.n vOi các hot 
dng, các phong trào thi dua yêu nixOc, tip tiic tri&i khai thirc hin Nghj quyM Di 
hi Dâng b tinh lAn thu XI, Nghj quy& Dai  hi XIII cüa Dáng. 

II- NO! DUNG TUYEN TRUYEN 

1. Than the, cuc ctri hot dng each mng và cong lao, dóng gop to ion cüa 
ding chI To Hiu - NguOi chin sT cong san thuc th h dAu tiên cüa Bang di vài 
sr nghip cách mng cüa Bang và dan tc Vit Narn. Dc bit, là nhUng dong gop 
trong vic khôi phiic, cüng c6 các t6 chirc dãng và phong trào each mng; lAnh dao 
each mng & Lien khu B; chi do các cuc dInh công, bAi cong cUa cong nhân; t 
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chüc du tranh chng ch d tan bio cüa nhà ii:. i.a, nêu cao chI khi cüa ngri 
cong san vài tinh thn "bin nba tU d quc thành. .ring h9c cách mang". 

2. Tuyên truyn nhftng pham chit dao  th'rc cao dp cüa dng chi To Hiu - 
ngu1i "Quye't tam suó't d&i du tranh cho Dáng, cho cách mgng". KhAng djnh 

"Tinh thn To Hiu" là biu tixqng chI, tinh than cách mang  cüa nim tin và 
chin thng, là ngun dng lc, khIch l hang vn chin sT cong  san, khin quãn 
thu khip sçi, mâi km truyn trong các th h each mng, là tài san vô giá di vói 
sr nghip cách mng cüa Dâng và cüa ljch sü dan tc. 

3. Tuyên truyên các hot dng k nirn 4 pam Ngay sinh dng chi To 
Hiu gn vii cong tác tuyên truyên triên khai, quáqtrit, Nghj quyt näm 2022 cüa 
Tinh Uy, Nghj quyt Dai  hi  dai  biu Dàng b tinh 1n thu XI, Nghj quyt Dai hOi 
di biu toãn quc l.n thu XIII cüa Dãng, vic hçc t.p và lam theo tu tuâng, dao 

p F A A A F A p s dtrc, phong each Ho Chi Mrnh. Tuyen truyen cac hot d9ng cua cac cap, cac nganh 
và dja phrnng thi clua lao dng, san xut 1p thành tIch chào müng k nim 30 nàm 
tái lâptinh Trà Vinh (5/1992-5/2022), gn vâi các hot dng kS  nim 47 näm Ngày 
giâi phong min Nam thing that d.t nuâc (30/4/1975-30/4/2022), 132 nm Ngay 
sinh Chü tich H ChI Minh (19/5/1890-19/5/2022). 

III- TO CHI5C THC HIN 

1. Ban Tuyên giáo Tinh üy 

- Chi dao,  djnh hu&ng cong tác tuyên truyn kS'  nim; cung cp tài 1iu tuyên 
truyn; däng tâi, chia sé thông tin trén Trang tin din tcr cüa Ban Tuyên giáo Tinh 
Uy và các trang mng xA hi (trang Fanpage, Youtube Nghj quyt và Cuôc song 
cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy)... 

- Theo dôi, kim tra, nm tmnh hInh các hoat dng tuyen truyn k nim 110 
näm Ngày sinh dng chI To Hiu. 

9 * • A * 2. So Thong tin va Truyen thong 

Quán 1 ch,t chë các hoat  dung thông tin, truyn thông, that là vic dang tãi 
thông tin trên các báo, dài, tap chI, trén Internet và mang xã hi; xi:r l nghiêm vic 
dua thông tin sai trái, xuyên tac,  không dung djnh huâng, chng phá Dàng, Nhà 
nuâc va Nhãn dan ta, chia rê khi dai  doàn kt toàn dan tc. 

3. S& Van hóa, Th thao và Du ljch 

Chi do, hithng dn các don vj trrc thuc thrc hiên tot viêc t chrc các hoat 
dng tuyên truyén, cô dng trirc quan, nhât là trên panô, áp phIch, tranh ânh, sách 
giói thiu ye than the, 

sv 
nghip cách mang  cüa dông chI To Hiêu, gàn vi các boat 

dng k) nim 30 näm tái 1p tinh Trà Vinh (5/1992-5/2022), k niêm 47 näm Ngày 
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Ncii nhân:  
- BTG Trung rnmg (b/c) 
- Sâ, ban, ngành, doàn the tinh, 
- Tuyên giáo/Tuyên huãn các huyn, thj, 
thânh üy,dãng üy trirc thuc Tinh u, 

- Lânh do Ban, 
- Luu CQ.BTGTU. 

giái phóng mien Nam thông nhât dat nuc (30/4/1975- 30/4/2022), 132 nàm Ngày 
sinh Chü tjch H ChI Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). 

4. Báo Trà Vinh, Dài Phát thanh và Truyn hInh Trà Vinh có các tin, bài 
tuyén truyn v cuOc  d&i sir nghip cách mng cüa dng chI To Hiu; Dài Phát 
thanh và Truyn hInh Trà Vinh có k hoach tip song trrc tip L k' nim cüa Dài 
Truyn hInh Vit Nam và phát song phim tài 1iu v dng chI To Hiu vào djp k 
nim, trong khung giô phü hqp. 

5. Ban Tuyên giáo (Tuyên hun) cac huyn üy, thj üy, thành üy Va dãng 
uy tri'c thu9c Tinh uy; Uy ban Mt trn To quoc Viçt Nam tinh va cac to 
chfrc chInh trj - xã hi cp tinh trin khai thirc hin tuyên truyn trong can bO, 
dãng viên va doan vien, hOi  vien các doàn th chInh tn - xâ hi v&i hmnh thüc phü 
hap, trong các bui sinh hoat 1 chi bO,  chi M hi và các hot dung khác. Vn dung, 
khuyn khIch can b, dãng viên, cong chi'ic, viên chüc các cp dàng tâi, chia sé 
thông tin tuyén truyn k) nim 110 nAm Ngày sinh dông chI To Hiu trên các tài 
khoãn zalo, facebook cá nhân và các trang nhóm mng xâ hi khác. 

(Gi kern D czto'ng ruyên truyn) 
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