
DANG B() TINH BAC N]INH 
BANG UY KHOI CAC Co QUAN 

VA DOANH NGHIP TINH 

s:/6  -HD/DUK 

BANG CONG SAN VIT NAM 

Bc Ninh, ngay3j tháng 10 nám 2022 

HUONG DAN 
To chu'c các hoit dng k nim các ngày 1 km 

và sij kin ljch sü quan trQng trong 03 ñám 2023 - 2025 

Thirc hin Huâng dan so 25-HD/BTGTU ngày 21/10/2022 cüa Ban Tuyên 
giáo Tinh üy; Ban Thithng v11 Dãng üy Khi các Cci quan Va Doanh nghiep tinh 
hu&ng din các cp üy cci st, t6 chirc các hoat  dng k nim các ngày l lan, các s1r 
kin ljch sü quan tr9ng cüa dat nuOc trong 03 näm, tr 2023 - 2025 cii th nhu sau: 

I. MUC BICH, YEU CAU 

1. Tao  sii thng nhât trong länh dao,  chi  dao  và to chüc k' nim ngày l 1&n, 
các sir kin ljch sr quan tr9ng cüa dat nuc trong 03 näm, tü 2023 - 2025; phát 
huy vai trô, trách thim cüa ca h thông chInb trj và xä hi, nhm tuyên truyn sâu 
rng tuyn thông Uch sr, van hóa và each mang  Vit Nam. Giáo dic Ui tithng 
chInh trj, dao  dirc, lông yêu nuóc, nim t1r hào, tir ton dan toe; kién dinh con 
di.ring each mng ma Dàng, Bác H và nhân dan ta l?a  chon; khäc sâu dao I 
"uô'ng nw&c nh& ngun ", lông biêt on sâu sac dôi vi các bc tin nhân, các danh 
than dã có cong dirng nuOc và gilt nithc. 

Khoi dy chü nghTa anh hung each mang,  tinh thAn dai  doàn kit, chI tr luc, 
tr cix?mg va khát v9ng phát trin dat nuc phôn vinh, hanh phüc theo tinh thAn 
Nghj quyêt Dai  hi  dai  biu toàn quôc lan thu XIII cña Bang; bi däp nim tin cüa 
nhân dan di vui Bang, Nhà nuuc; khAng djnh cong cuc di mui dAt nithc do 
Dâng ta khui xthng và lãnh dto là dung dAn va sang tto. 

2. Qua các boat  dng k nim, tuyên truyn, giui thiu, quâng bá v dAt 
ntthc, con nguii Vit Nam; cô vu, dng viên các cap, các ngành, can b, dãng 
viên và than dan n lirc vuot len khó khãn, thách thirc; chung sirc, dng lông, 
quyt tarn tic hin thäng lcii Nghj quyêt Dai  hi Bang các cAp và Dai  hi  dai biu 
toàn quc lAn thir XIII cüa Bang. 

Tao không kbi trang tr9ng, phAn khài; th chüc thành cong Dai hi Dàng cac 
cAp, thim k' 2025 - 2030 tin tui Dai  hi  dai  biu toàn quc lAn thu XIV cUa 
Bang. Dâu tranh, phán bác các quan diem sai trái, thu djch, chng phá Dàng, Nhà 
nixâc và nhân dan ta. 
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3. Các boat dng tuyên truyn duc xác djnh rO chü dê, dáng trQng tam k 
nim theo quy djnh hin hành; dam bâo tInh k thüa, di mói, thit thirc, hiu qua, 
an toàn, tiêt kim, huâng dn nhiu di tilçlng; phü hgp vi tInh chat, ' nghia str 
kin và diêu kin thirc tê cüa dat nuóc, ciia tinh, các ngành, doàn the, dja phrang, 
doanh nghip. 

4. Phân cong trách nhim ci th trong chi dao  và t chüc các boat dng k' 
nim d& v&i các dan vj, doanh nghip, bào dam không chng chéo; d cao vai trô, 
trách nhim cüa ca quan, dan vj ducic giao chü trI, phôi hçp to chrc các hoat. 
dng. 

ii. cAc bAT DQNG K NIM 

1. Ky nim cp quEc gia các ngày 1 1&n cüa dt nithc 

1.1. Kj niIn 95 nãm Ngày thành IIp Bang Cong san Vit Nam (03,02/1930 
- 03i02/2025) 

a. C!hl  d tuyên truyê'n kj niçm 

"Dãng Cong san Vit Nam - Bàn linh, tn tue,  uy tin, dôi mOi vi doe lap dan 
tc và chü nghia xã hi" 

b. Các hogt dc3ng tuyên truyn kj" nim trQng tam 

Các ca quan, don vj, doanh nghip, tiiy diu kin cii th& t chirc các hoat 
dng tuyên truyn k nim, nhu: 

- To chirc tuyên truyn trên các phuong tin thông tin dai  chüng, trang thông 
tin din ti:r cüa Co quan, dan vj; trén mng xã hi; các phuang tin c dng trrc 
quan; treo bang zôn, khAu hiu; t9a dam, hi thào khoa h9c; trin lam; phát hành 
các .n phm tuyên tmyn; chiu phim tài 1iu; hi ngh báo cáo vien, tuyên truyn 
viên; sinh hoat cüa các t chirc chinh tn - xa hôi... 

- Phát dng dác phong trào thi dua yêu nuc, g&n vi t chrc gp mt ton 
vinh, biu duong cp üy, th chüc dáng, dàng viên tiêu biu; các boat  dng van 
hóa - van ngh, th diic - th thao d chào mi.img. 

1.2. Kj nim 80 nám CIch mng tháng Tam thành cong (19/8/1945 - 
19/8/2025) vâ Quôc khánb niróc Cong hôa xã h5i thu nghia V41t Nam 
(02/9/1945-02/9/2025) 

a. Chi d tuyên truyn k3' nim 

"Tinh than Cách mng tháng Tam và Quc khánh 2-9 bt diet" 

b. Các hoat dç5ng tuyên truyn k nim trQng tOrn 

Các ca quan, don vj, doanh nghip, tüy theo diu kin ci th, t chüc các 
hoat dng tuyên truyn k' nim, nhu: 
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- T chirc tuyen truyn trén các phuo'ng tin thông tin dai chüng, trang thông 
tin din tü cüa các dan vj; các phi.rang tin c dtng trrc quan; treo bang zôn, khu 
hiu; t chirc hi thão, t9a darn; trin lam; phát hành các n phm tuyên truyn; 
chiu phim tài 1iu; t chtrc các cuc thi tim hiêu; hi ngh báo cáo viên, tuyên 
truyn viên; sinh hoat cüacác t chi'rc chInh trj - xã hi... 

- Phát dng các phong trào thi dua yêu nithc, gn vi t chirc các hoat dông 
van hóa - van ngh, th thao d chào mirng. 

1.3. Kj niçm 70 nám Ozil,, thcng Din Biên PI,ü (7/5/1954 - 7/5/2024) 
a. Chi d tuyên truyn /g nim 

"Chin thing Din Biên Phñ - Süc mnh Vit Nam, tm vóc thai dai" 

b. Các hogt dóng tuyên truyn k) nim trQng tam 

Các ca quan, dan vj, doanh nghiêp, tüy theo diu kin cii th t chüc các 
hoit dng tuyên truyn k' nim, nhu: 

- T chirc tuyên tmyn trên các phucing tin thông tin di chüng, trang 
thông tin din tr cüa các dan vj; các phi.rang tin c dtng trirc quan; treo bang 
zôn, khu hiu; t chirc hi thão, t9a dam; phát hânh các .n phm tuyên truyn; 
chiu phim tài 1iu; th chi:rc các cuc thi tim hiu; hi nghj báo cáo viên, tuyén 
tmyn viên; sinh hot cüa các th chirc chInh trj - xa hi... 

- Phát dng các phong trào thi dua yêu ntthc, gn vi th chirc cac hot dông 
van hóa - van ngh, th thao d chào mrng. 

1.4. Kfi nim 50 nám Ngày giái phóng min Nam, 1h6ng nhet dat nithc 
(3 0/4/1975 - 30/4/2025) 

a. Chz d tuyên truye'n kj nim 

"Dai thng müa Xuân nam 1975 - Sirc mnh di doàn kt toàn dan tc, khát 
v9ng hôa bInh, dôc l.p dan toe và 32 chI tMng nh.t dt nuâc" 

b. Các hoqt dc5ng tuyên truyn k) nim trong tam 

Các ca quan, dan vj, doanh nghip, t1y theo diêu kin c1i th, t chirc các 
hoat dng tuyên truyn k nim, nhu: 

- T chüc tuyên truyn trên các phuang tin thông tin dti chüng, trang thông 
tin dién ttr cüa các dan vj; cac phuang tin c dng trirc quan; treo bang zôn, kh.0 
hiu; th chirc hi thão, t9a dam; trin lam; phát hânh các n phm tuyén truyn; 
chiu phim tài lieu; hi nghi báo cáo viên, tuyên truyn viên; sinh hot cüa cac t 
chirc chInh trj - xã hi... 

- Phát dng các phong trào thi dua yêu nuâc, gn vâi to chirc các hott dng 
van hóa - van ngh, th thao d chào müng. 

3 



1.5. Ky nim 135 nãm Ngày sinh Clzü tjch Ho C/il Minh (19/5/1890 - 
19/5/2025) 

a. Chz ct tuyên truyê'n k) nim 

"Chü tjch H ChI Minh - Nguii anh hung dan tc vi dai,  kt tinh rang ngii 
cüa dao due, trI tue, khI phách, lucmg tn cüa dan tc Vit Nam và thi d.i" 

b. Các hoçit dç5ng tuyên truyn /çj.' nim trQng tam 

Cáë co quan, dcin vj, doanh nghip, tüy theo diu kin c11 th, ti chirc các 
hoat dng tuyên truyn k nirn, nhu: 

- To chüc các hott dng tuyên truyn, giáo dc bang nhiu hinh thrc phü 
hqp, hiu qua. Tp trung tuyên truyn trên các phixang tin thông tin di chüng, 
trang thông tin din ti'r cua các dan vj; các phucrng tin c dng trrc quan; treo 
bang zôn, kh.0 hiu; t chirc hi thâo, t9a dam; giao hxu, nhân rng giiong din 
hmnh tiên tin trong h9c t.p và lam theo tu tuung, dao  dirc, phong cách H ChI 
Minh; phát hành các n phm tuyên truyn; chiu phim tài 1iu; t chrc hi nghj 
báo cáo viên, tuyên truyn viên; sinh hot cña các t chi.rc chinh trj - xA hôi; 

- Phát dng các phong trào thi dua yéu nrnc, gän vi các hot dng van hóa 
- van ngh, the thao d cháo mirng. 

2. Ky nim nãm trôn các sr kiin llch sfr quan trQng cüa dt nlr&c 

2.1. Các ngày kj nim 

- K nim 50 näm Ngày k Hip djnh Paris v châm dirt chik tranh, l.p 1ui 
hôa bInh i Viêt Nam (27/01/ 1973 - 27/01/2023) 

+ Chi dé tuyên truyê'n /g) niçm: "Hip djnh Paris v chm düt chin tranh, 
1p 1i boa bInh & Vit Nam - Mc son thing lçii trên mt trn ngoi giao th&i dai 
H ChI MinW. 

- K nim 60 näm Chin thâng Ap B.c (02/01/1963 - 02/01/2023) 

+ Chz détuyên truyn k)' nim: "Chin thing Ap Bàc - Dâu m& quan tr9ng 
trong cuc kháng chin chng M ciru ntr&c vi di cüa dan tc". 

- K nim 70 nàm Ngày k Hip djnh Gici-ne-vc ye dinh chi chin sir ô Vit 
Nam (21/7/1954 - 21/7/2024) 

+ Chi de' tuyên truye'n niçm: "Hip dnh Gia-ne-va 1954 - Thng igi to 
1&n cüa Nhân dan Vit Nam trén con dtthng bâo v nn dc 1p dan tc, thng nh.t 
toàn yen lãnh thô". 

- K' nim 60 nàm Chin thng BInh Giã (02/12/1964 - 02/12/2024) 

+ Chü dé tuyên truyn k)' nim: "Chin thing BInh Giã - du mc chOi 19i 
trong cuc kháng chiên chng M5' cüu nu&c vi di cüa dan tc". 
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°
2.2. Cdc hort d(3ng tuyên truyn kj nim tr9ng tam 

Các cu quan, dun vj, doanh nghip, tiiy diu kin cij the, t chrc các hot 
dng tuyên truyên k nim, nhu: 

- T cht'rc tuyën truyn trên các phuung tin thông tin d.i cháng, trang thông 
tin din tir cüa các dun vj; các phuung tin c dng trirc quail; treo bang zôn, khu 
hiu; t chirc hi thão, t9a dam; triên lam; phát hành các .n phm tuyên truyn; 
chiu phim tài 1iu; hi nghj báo cáo vién, tuyên truyn viên; sinh hoat cUa các t, 
chrc chinh tn - xã hôi... 

- Phát dng các phong tráo thi dua yêu nt.rc, gn vOi các hoat dng van hóa 
- van ngh, th thao dê chào mrng. 

3. K nim nám trôn ngày thãnh lip, ngày truyn thng cüa các ban, 
ngành, doàn th, do'n v vu trang nhân dan, dla  phirong, doanh nghip, doanh 
nhân. 

3.1. Kj nim 80 nãm Ngày thânh lIp Quân d5i nithn dan Vit Nam 
(22/12/1944 - 22/12/2024) Va 35 nim Ngày hi quôc phông toan dan (22/12/1989 - 
22/12/2024) 

a. Chz d tuyên truyn k3' nim 

"Quân di nhân dan Vit Nam vüng manh  ye chInh trj, tinh, gun, math, tin 
len hiên dai" 

b. Các hoçit dc5ng tuyên truyn k) nim trQng tam 

Các co quan, dun vj, doanh nhip, tUy theo diu kin cii th, th chirc các hoat 
dng tuyên truyn k' nim, nhu: 

- T chrc các hoat dng "Din cm dáp nghia", "Uó'ng nu6c nh& ngun", 
dâng htrung tixó'ng nim các anh hiing 1it Si; thäm höi, chäm soc các gia dInh 
chInh sách, ngi.thi có cong v&i each mng... 

- To chüc tuyên truyên trên các phuung tin thông tin dai  chüng, trang thông 
tin din ti'r cüa co quan, dun vj; t chirc hi thâo, t9a dam; các phuong tin cô 
dng trrc quan; treo bang zôn, khâu hiu; phát hành các n phâm tuyên truyn; 
chiu phim tài 1iu; t chüo các cuc thi tim hiêu; hi nghj báo cáo viên, tuyen 
truyn viên; sinh hoat cüa các to chirc chInh trj - xà hi. 

- Phát dng các phong trào thi dfla yêu nuóc, gn vi các hoat  dng van hóa - 
van ngh, th thao d chào mirng. 

3.2. Ky niem 70 nãm Ngày Giáiphóng Thu do (1 0/1 0/1954 - 10/1 0/2 024) 

a. Chü d tuyên truyén kj) niçm 

"Ha Ni - Thu do cOa lu'ang tn vá phm giá con ngithi - Nui hi ti, kt tinh vá 
tOa sang nhrng giá trj cao qu, tiêu biu cüa dan tc". 
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b. Các hoit dóng tuyên truyn kj) nim trQng tam 

Các cor  quan, dan vj, doanh nghip, t11y theo diu kin cii th& t chüc cac 
hoat dng tuyên truyn k nim, nhu: 

- To chrc tuyên truyn trên các phuang tin thông tin di ching, trang thông 
tin din tCr cüa các sâ, ban, ngành, ctja phiiang, cor quan, dan vj; hi thão, t9a dam; 
các phucing tin c dng trrc quan; các an phâm tuyên truyên; chiêu phim tài lieu; 
hi nghj báo cáo viên, tuyên truyn viên; sinh hot cüa các t chirc chInh trj - xâ 
hi...; chñ tr9ng uyên truyên cho di tuçmg là thanh lien, h9c sinh, sinh vien. 

3.3. Ky n4m 80 nám Ngày truyên thông Cong an nhân dan Vit Nam 
(19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 nàm Ngày h5i bàn dan bdo v an .ninh T qu6c 
(19/8/2005-19/8/2025) 

a. Chi d tuyên truyé'n kj1' niçm 

"Cong an nhân dan cách m?ng,  chInh quy, tinh nhu, hin dai,  là ch da tin 
cy cüa Dáng, Nhà ni.rc và Nhân dan". 

b. Các hogt dc5ng tuyên truyn k3' nim trQng tam 

Các co quan, dan vj, doanh nghip, tüy theo diu kin cii th& t chirc các 
hot dng tuyên truyn k' nim, nhi.r: 

- T chirc các hot dng "Din o'n dáp nghia ", "UO'ng nithc nhó' ngun", 
thàm höi, chàm soc các gia dInh chInh sách, ngthi có cong vii cách mng. 

- T chüc tuyên truyn trên các phuang tin thông tin di chüng, trang thông 
tin din tr cüa các ca quan, dan vj; các phucing tin Co dng trirc quan; treo bang 
zon, khu hiu; tE cht'rc hi thão, t9a dam; giao hru, gp mat, ton vinh, biu ducing 
din hInh tiên tiên 1?c  lucing Cong an nhân dan; phát hành các an phm tuyên 
truyên; to chüc cuc thi tim hiêu; chiêu phim ti lieu; hi nghj báo cáo viên, tuyên 
truyn viên; sinh hoit cüa các t chirc chInh tr - xã hi; 

- Phát dng các phong trào thi dua yêu nuc, gn vâi các hoat  dng van hóa - 
van ngh, th thao dé chào miimg. 

3.4. Kj nirn 20 nàrn ngày Doanh nhân V4( Nam (13/10/2004 — 
13/10/2024) 

Các c.p üy thuc doanh nghip trong Kh&, tüy theo diu kin cii th cüa dan 
vj mInh, t chüc các hoat dng tuyên truyn trên các phuang tin thông tin d?.i 
chüng; treo bang zôn, khu hiu tuyên truyn..., gän v&i thirc hin hiu qua các 
boat dônjsãn xuât, kinh doanh cüa tü'ng dan vj, theo dung dung lôi lãnh dao  cüa 
Dãng, pháp 1ut Nhà nuâc dang hin hành. 

Biu du'ang gucrng ngui tht vic t& trong lao dng, san xut, kinh doanh, 
gn vói day manh  vic h9c t.p và lam theo tu tithng, dao  dic, phong cách H ChI 
Minh. 
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4. K nim 100 nàm và trên 100 nãm ngày sinh cüa các dng chi länh 
dio chü chôt cüa Bang, Nhà ntrrc, lãnh do tiên b6i tiêu biu 

4.1. Các ngày kj nim: 

- K nim 110 nãm Ngày sinh dông chI Hu'nh Tn Phát (15/02/19 13 - 
15/02/2023). 

- K nim 120 nàm Ngày sinh dng chI Luang Khánh Thin (13/10/1903 - 
13/10/2023), lãnh do tin bi tiêu biêu ca Dãng và each mng Viêt Nam. 

- K nim 110 nám Ngày sinh dông chI Chu Huy Man (17/3/19 13 - 
17/3/2023), lânh dao  tiên bôi tiêu biêu ca Dáng và each mang  Vit Nam. 

- K' nirn 120 nàm Ngày sinh dông chI Trân Phü (01/5/1904 - 01/5/2024), 
Tong BI thu Ban Chp hành Trung uang Dáng Cong san Vit Nam. 

- K nim 110 näm Ngày sinh dng chi Nguyn ChI Thanh (01/01/1914 - 
01/01/2024), lânh do tin bi tiêu biu cüa Dâng và cách mng Vit Nam. 

- nim 120 näm Ngày sinh dông chI Nguyn Luang Btng (02/4/1904 - 
02/4/2024), lãnh dto tiên bôi tiêu biêu cüa Bang và cách mng Viêt Nam. 

- K' nim 120 näm Ngãy sinh dông chI Hoàng DInh Giong (01/6/1904 - 
0 1/6/2024), lãnh dao  tiêu biêu cüa Bang và each mng Vit Nam. 

- K nim 110 näm Ngày sinh dg chI Nguyn Van Linh (01/7/1915 - 
0 1/7/2025), Tong BI thu Ban Chap hành Trung uang Bang Cong  san Vit Nam. 

- K nim 120 nAm Ngày sinh dông chI Hoàng Qu& Vit (28/5/1905 - 
28/5/2025), lãnh dao  tiên bôi tiêu biêu cUa Bang và each mng Vit Nam. 

4.2. Cdc hoit dj3ng tuyên truyn kj nim tr9ng tam 

Các co quan, doWn vj, doanh nghip, tiiy theo diu kin ci th t chirc các 
hoat dng tuyên truyên k nim, nhu: 

- T chirc tuyên truyn trén các phuang tin thông tin dai  ching, trang thông 
tin din ti.:r cüa các cu quan, &m vj; trên Internet, mng xã hi; cac phwmg tin 
tuyên trnyn trirc quan; treo bang zôn, khâu hiu; phát hành các n ph.m tuyên 
truyn; chiu phim tài Iiu; to chirc hi thão, t9a dam; hi nghj báo cáo viên, tuyên 
truyn viên; sinh hot cüa các th chtrc chInh trj - xâ hôi... 

- Di vói k nim 120 nàm Ngày sinh dng chi Hoàng Quc Viêt (28/5/1905 
- 28/5/2025), Ngui con u'u ti:i cüa qué huon BAc Ninh — Kinh Bc, Ban Tuyên 
giáo Tinh üy và Bang üy Khôi së có huóng dn các hott dng tuyên tmyn Cu th 
trong dip k nim theo huOng dn cáa Ban Tuyên giáo Trung ung, chi dao  cüa 
Tinhüy. 

5. K nim các sty kin 1ch  sii quan tr9ng va các ngày k niêm khác 

Ban Tuyén giáo Bang üy KhOi có hung dn tuyén truyn k' them theo 
hithng dn cüa Ban Tuyên giáo Trung ucing và chi dto cüa Tinh üy. 
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6. Tuyên truyên k nini các ngãy ê cüa tinh, các ngày thành 1p, ngày 
truyn thông cüa các s, ban ngãnh, doàn the, dja phu'o'ng, don vj, doanh nghip 

Ban Tuyên giáo Dáng üy Khi có hithng dn ci th dôi vói trng sir kin theo 
chi dao cüa Tinh üy. 

III. TO CHTJ'C THçC fflN 

1. Ban Tuyên giáo Bang üy Khi 

- Tham muu Ban Thuô'ng vii Dáng üy Khôi, hucng dn các cap üy co s, 
djnh hi.rng cong tác tuyên truyên k' nim. Biên soan,  phát hánh tài lieu tuyên 
truyn v các ngày 1 ion và các sr kin ljch sü quan trçng theo hixOng dn cüa 
Ban Tuyên giáo Trung uong, Ban Tuyên giáo Tinh Uy và sir chi dao  cüa Tinh üy. 

- Phi hcip các sO, ban, ngành, dja phucing, cci quan trung ucmg dóng trên dja 
ban tinh, các doanh nghip, t chirc t6t các boat dng tuyên truyn k nim. 

- Theo dOi, kiêm tra, dOn dc vic t chirc các boat  dng tuyên truyn k' nim 
tai các cap üy co sO; báo cáo Ban ThuOng viii Dãng üy Khi cong tác tuyên truyn 
theo quy djnh. 

3. Các cp üy c& 

- Can cü chüc nng, nhim vip, t chirc b may; t chOc t& các hoat dng tuyên 
truyn k nim, dam báo diing chi dao,  djnh hu'Ong cüa Dãng, pháp 1ut Nhà nuOc; 
dam báo thiêt thirc, hiu qua và tiêt kim. 

- Các co quan, don v có ngày k nim nám trôn ngày thành lip, ngày truyn 
thong cüa ngành, chü dng phôi hçip vOi Ban Tuyên giáo Dáng üy Khi, hithng 
dan, djnh huOng cong tác tuyên truyn k' nim. 

- Theo dOi, kim tra, dOn doe vic t chirc các boat dng tuyên truyn kr 
nim tai  dcm vj, doanh nghip mInh. 

4. Các t chfrc doàn th tru'c thuôc 

- Tham muu giüp cap üy chi dao  và to chüc tuyên truyên k' nim các ngày 
1 iOn, sir kiin Ijch sr quan tr9ng bang hInh thOc phü hçp, thiêt thirc gn vOl tuyên 
truyn thrc hin các nhim vii chInh trj cüa co quan, don vj, doanh nghip.I. 

Noi nhân:  
- Ban Tuyén giáo Tinh üy; 

- Thutmg trirc DUK; 

- Các chi, dâng b cci s; 

- Cng TTDT Dáng b Khi; 

- Lxu BTG, VT. 

 

Bñi Hoàng Mai 
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