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 Thực hiện Hướng dẫn số: 02/HD-SVHTTDL ngày 06 tháng 4 năm 2022 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam về việc Triển khai các hoạt 

động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong quý II năm 2022. 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Phủ Lý về việc tổ chức các hoạt 

động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện văn hóa trong quý II năm 2022. 

Thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh diễn 

ra trong quý II năm 2022, phòng Văn hoá và Thông tin thành phố hướng dẫn triển 

khai các hoạt động tuyên truyền với nội dung sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng 

của đất nước, của tỉnh; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường 

và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của 

Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo 

của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, cổ vũ, động viên các 

cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung 

sức, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, khôi phục và duy trì 

phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân. 

3. Các hoạt động tuyên truyền theo sự chỉ đạo, định hướng; đảm bảo trang 

trọng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

II. Nội dung, thời gian tuyên truyền 

1. Kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước 

1.1 Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975-30/4/2022) và Quốc tế Lao động (01/5) 

- Tuyên truyền giá trị và ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng 

và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân 

tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

- Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần anh dũng, mưu trí, 

sáng tạo, quả cảm, vượt mọi gian khổ hy sinh của quân và dân ta; vai trò của hậu 
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phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè 

quốc tế, của nhân dân lao động và lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế 

giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa 

cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

- Nét độc đáo, đặc sắc nhất của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong Chiến 

dịch Hồ Chí Minh, đỉnh cao là Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, 

giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; những bài học kinh nghiệm quý báu 

về tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát 

vọng hòa bình vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng 

bào, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên 

Đại thắng mùa xuân năm 1975; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước và sự quan tâm giúp đỡ của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các cấp, 

các ngành đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với nước. 

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên 

tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và công 

lao, đóng góp của các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập 

tự do cho dân tộc, hòa bình thống nhất đất nước. 

- Tuyên truyền ngày Quốc tế Lao động là ngày hội lớn của giai cấp công 

nhân và nhân dân lao động. Đây cũng là ngày biểu thị tình đoàn kết hữu nghị với 

giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, cùng đấu tranh cho thắng 

lợi của hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

1.2. Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-

07/5/2022) 

- Tuyên truyền đường lối kháng chiến: toàn dân, toàn diện, trường kỳ 

kháng chiến của Đảng; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của 

Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông-Xuân 1953-1954 và 

Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp xâm lược. 

- Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 

lược; khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với 

dân tộc và thời đại; tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các tướng lĩnh, cán bộ, 

chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh 

dũng chiến đấu, hy sinh, đóng góp sức lực, trí tuệ, của cải làm nên chiến thắng 

Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. 

 1.3. Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-

19/5/2022) 



3 
 

 

- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của 

Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; thể hiện lòng 

thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính 

trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, 

làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp 

đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tập trung 

tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh; khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác-Lênin là 

nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, là động lực, nguồn sức 

mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua 

khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 

nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. 

- Kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 

trị khóa XII; sự tích cực của các cấp, các ngành trong triển khai Kết luận số 01-

KL/TW 4 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Tập trung phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các 

lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển 

hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; phê bình những tổ chức Đảng có biểu 

hiện lơ là hoặc triển khai Kết luận số 01-KL/TW có tính chất hình thức, thiếu 

sáng tạo, hiệu quả. 

- Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân 

thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị to lớn của tư 

tưởng Hồ Chí Minh. 

1.4. Kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-

05/6/2022) 

- Tuyên truyền những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với 

sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và 

công nhân quốc tế; đặc biệt nhấn mạnh ý chí quyết tâm cứu nước, cứu dân của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sinh động qua việc ra đi tìm đường cứu nước (năm 

1911) và về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (năm 1941) của Người. 

- Tuyên truyền tình cảm yêu mến, kính trọng của các tầng lớp nhân dân 

Việt Nam, sự cảm phục, mến mộ của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, tư duy và tầm nhìn chiến lược cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

2. Kỷ niệm năm tròn ngày sinh đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước 

và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (Sở sẽ có văn bản 

triển khai đề cương tuyên truyền cụ thể sau khi có văn bản của Trung ương, của Tỉnh) 
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2.1. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 - 

11/6/2022), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) 

- Tuyên truyền về cuộc đời và công lao, cống hiến to lớn của đồng chí 

Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và dân tộc. 

- Những phẩm chất cao đẹp của đồng chí Phạm Hùng - Người chiến sĩ cộng 

sản kiên trung, bất khuất; một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và 

Nhân dân ta; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú 

của dân tộc Việt Nam và quê hương Vĩnh Long, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc 

lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. 

2.2. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 

05/5/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam 

- Thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phan Đăng Lưu: Người 

cộng sản kiên cường, dũng cảm, nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, tài năng, đức độ, 

có nhiều đóng góp tích cực vào công tác tổ chức xây dựng Đảng và sự nghiệp 

chung của cách mạng Việt Nam. 

- Tấm gương đạo đức sáng ngời của đồng chí Phan Đăng Lưu: Luôn trung 

thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin; về đường lối cách mạng của Đảng và 

của Bác Hồ; về tinh thần say sưa học hỏi về tri thức nhằm phục vụ Đảng, cách 

mạng, dân tộc, Nhân dân; quan tâm đào tạo thế hệ trẻ; sử dụng triệt để các công 

cụ của tri thức là sách báo để hoạt động cách mạng; vận dụng đầy đủ, sáng suốt 

trong hoạch định đường lối và giải quyết các vấn đề cụ thể của cách mạng. 

III. Hình thức tuyên truyền: 

1. Hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan 

 - Triển khai các hoạt động tuyên truyền trực quan như: kẻ vẽ, làm mới các 

cụm pa nô, khẩu hiệu, áp phích, cụm hồng kỳ, các loại cờ trang trí tại khu vực 

trung tâm phường, xã, các cụm cổng trào, nhà văn hóa thôn, tổ… 

 - Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tuyên truyền, quảng 

cáo; kiểm tra, rà soát, tháo dỡ những cụm pa nô, băng zôn, khẩu hiệu bị rách, hỏng, 

hết thời hạn tuyên truyền để thay thể bằng nội dung phù hợp. 

- Vận động nhân dân cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học… 

đóng trên địa bàn treo Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc, Hồng kỳ, băngzôn, khẩu hiệu tuyên 

truyền chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong quý II năm 2022. 

 2. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí 

 - Tổ chức các hoạt động gặp mặt, tọa đàm, nói chuyện truyền thống, các 

hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, 

ngày kỷ niệm của đất nước, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tham gia các hoạt động văn hóa - thể thao do Tỉnh tổ chức. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Cấp Thành phố: 
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a. Tuyên truyền cổ động trực quan 

- Thay mới nội dung các cụm cổng trào; cụm panô lớn, panô  nhỏ tại tường 

rào trụ sở Thành uỷ, HĐND- UBND thành phố; sân vận động và một số tuyến 

đường trong nội thành. 

- In băng zôn, cắt dán khẩu hiệu tuyên truyền căng treo các tuyến phố chính 

của thành phố. 

- Tăng cường kiểm tra, rà soát, tháo dỡ những cụm panô, băng rôn, khẩu hiệu 

đã hết thời hạn tuyên truyền hoặc rách, hỏng để thay thế nội dung phù hợp. 

b. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí 

- Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao thành phố Phủ Lý lần thứ IX (dự kiến 

ngày 20/4/2022) 

c. Tham gia các hoạt động tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao 

của tỉnh 

- Tham gia Giải quần vợt Đại hội TDTT tỉnh (tổ chức trong tháng 4) 

- Tham gia Giải Cầu lông Cúp truyền hình tỉnh Hà Nam (tổ chức trong tháng 4) 

- Tuyên truyền đăng cai tổ chức môn Futsal trong chương trình SEA Games 31 

tại Hà Nam (Dự kiến tổ chức trong tháng 5). 

2. Cấp phường, xã: 

 - Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, 

thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trong quý II 

năm 2022. 

- Tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao theo kế hoạch 

chung của Thành phố đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý II năm 2022 đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn, tổ chức các hoạt động vui chơi lành 

mạnh tại các cụm dân cư, đôn đốc, nhắc nhở nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn 

minh đô thị. 

- Chỉ đạo Đài phát thanh phường, xã tiếp sóng các chương trình của Đài 

phát thanh thành phố tuyên truyền ý nghĩa lịch sử các ngày lễ lớn trong quý II 

năm 2022 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

- In băng zôn, cắt dán khẩu hiệu tuyên truyền căng treo các tuyến phố chính 

của thành phố: đường Biên Hòa, đường Trường Chinh, đường Lê Hoàn, đường Lê 

Công Thanh...; treo cờ Tổ quốc, Hồng kỳ tại nút giao Liêm Tuyền, Cầu Hồng 

Phú, Cầu Châu Giang, Cầu Châu Sơn. 

- Vận động nhân dân cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học 

đóng trên địa bàn treo Cờ Tổ quốc, Hồng kỳ, băngzôn, khẩu hiệu chào mừng.  
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- Thời gian treo cờ Tổ quốc, băng zôn tuyên truyền ngày 30/4-1/5: Từ ngày 

25/4 đến hết ngày 03/5/2019. 

V. Khẩu hiệu tuyên truyền 

 1. Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (30/4/1975-30/4/2022)! 

2. Tinh thần Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 

Ngày Quốc tế Lao động (01/5) bất diệt! 

3. Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 

(19/5/1890-19/5/2022)! 

4. Nhiệt liệt chào mừng 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 

(07/5/1954- 07/5/2022)! 

5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022! 

6. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 

7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 

8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

9. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!   

 Đây là đợt tuyên truyền có quy mô rộng lớn và trọng tâm của quý II năm 

2022, phòng Văn hoá và Thông tin thành phố đề nghị UBND các phường, xã chủ 

động xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả cao./. 

Nơi nhận:                                                          

- Sở VH-TT&DL;   
- Lãnh đạo UBND Tp; (để b/cáo) 

- Ban Tụyên giáo Thành uỷ;  

- UBND các phuờng, xã; (để t/hiện) 

- Lưu: VHTT.               

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
Đinh Ngọc Ninh 
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