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ĐẢNG ỦY KHỐI CQ - DN TỈNH 
BAN TUYÊN GIÁO 

* 
Số  30 - HD/BTGĐUK 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   Lào Cai, ngày 31 tháng 01 năm 2023 

 
HƯỚNG DẪN 

Công tác tuyên truyền tháng 02 năm 2023 
------ 

 
Thực hiện Hướng dẫn số 101 - HD/BTGTU, ngày 16/01/2023 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ về công tác tuyên truyền tháng 02/2023, Ban Tuyên giáo Đảng 
uỷ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 

02/2023 như sau: 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Thông qua hoạt động tuyên truyền nhằm bồi đắp, nâng cao niềm tự hào 
của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối 
về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền 

thống anh dũng đấu tranh của dân tộc Việt Nam, góp phần thực hiện tốt chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quyết tâm, hăng 

hái đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 
năm 2023, mừng thắng lợi về những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước; thực 

hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 ngay 
từ những ngày đầu, tháng đầu. 

2. Nội dung tuyên truyền cần bảo đảm sát thực, cụ thể, kịp thời. Gắn tuyên 
truyền các sự kiện chính trị, ngày kỷ niệm với việc thực hiện các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới. 

 3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình 
thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, tạo không khí vui tươi, phấn khởi động viên, 
cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng 

năm mới Quý Mão năm 2023. 
 II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN CHỦ YẾU  

 1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và 76 năm ngày thành lập Đảng 

bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947- 05/3/2023), trong đó tập trung tuyên truyền: 

 - Tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt 

Nam; những mốc son chói lọi của Đảng qua 93 năm thành lập, xây dựng và trưởng 
thành; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của 

Đảng, gắn với thành tựu của Đảng bộ tỉnh, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện công 
cuộc đổi mới đất nước, gắn với hơn 31 năm tái lập tỉnh Lào Cai. 

- Tuyên truyền kết quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian 
qua, đặc biệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Kết 

luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định số 
37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. 
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 - Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 
ninh, đối ngoại; các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp sản 

xuất kinh doanh năm 2022 của cả nước và của tỉnh; khẳng định sự lãnh đạo sáng 
suốt, sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bài 

bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đoàn kết, phối hợp của các cấp, các 
ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, 

toàn dân, toàn quân năm 2022 của cả nước nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng đã 
thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ: vừa tập trung phòng chống 

dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nền kinh 
tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu 

quả. 
 - Tuyên truyền những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt 

đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung, của Nhân dân các dân tộc Lào Cai nói riêng 

mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực 
hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phê phán những hành vi trái 

với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và các biểu hiện 
thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết nguyên đán.   

 - Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam, 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai gắn với các hoạt động 

“đền ơn đáp nghĩa”; động viên cán bộ, đảng viên, người lao động có hoàn cảnh 
khó khăn,...  

 - Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các 
quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn 

chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm 
lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. 

2. Đẩy mạnh tuyền truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU 

ngày 01/12/2022 của Tỉnh uỷ và Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK ngày 05/01/2023 của 
Đảng ủy Khối về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ 

cương - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”. Tuyên truyền triển khai thực hiện các 

đề án, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp năm 2023. 
3. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV  

theo Công văn số 1157-CV/BTGTU ngày 18/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động (có đề cương 
tuyền truyền gửi kèm). 

4. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”;  Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 12-
NQ/TU, ngày 01/10/2021 và Quy định số 368- QĐ/TU, ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy 

Lào Cai.  
5. Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện: 

- Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện 
Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng 

cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng 
viên trong giai đoạn mới. 
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- Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương 
hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và 
miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Nghị quyết số 27 - NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”;  
- Nghị quyết số 28 - NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của 
Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” ;  

- Nghị quyết số 29 - NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; 
- Kết luận số 45 - NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khoá XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050”. 

- Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 08/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 
2023.  

- Nghị quyết số 33-NQ/TU, ngày 11/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 
về phát triển doanh nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Công văn số 1152-CV/BTGTU ngày 11/01/2023 về việc đẩy mạnh tuyên truyền 
công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 

6. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK, ngày 15/6/2022 
của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối CQ-DN về lãnh đạo đại hội công đoàn cơ sở và 

Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh Lào Cai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023- 
2028. 

7. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm: Kỷ niệm 44 năm Cuộc 

chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2023); 68 năm 

Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2023). 
8. Tăng cường tuyên truyền về tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong 

tỉnh, chú trọng những vấn đề mới, những vấn đề nổi cộm trong dư luận xã hội, 

định hướng cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về tăng cường bảo vệ nền 
tảng, tư tưởng của Đảng đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù 

địch, các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, Internet 
của các phần tử xấu, các thế lực thù địch, chống phá Đảng, cách mạng Việt Nam. 

Đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn, chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy 
giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ. cảnh giác trước âm 

mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. 
III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 03/02/2023 
1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG 

SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)! 

2. 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! 

3. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC LÀO CAI QUYẾT TÂM THỰC 

HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI! 
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4. TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN 
THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023! 

5. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC LÀO CAI ĐẨY MẠNH HỌC TẬP 

VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH! 

6. TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ 

QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA! 

7. ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, 

NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI! 

8. THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC, YÊU NƯỚC THÌ PHẢI THI ĐUA! 

9. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM !  

10. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM! 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối: 
- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở và các đoàn 

thể trực thuộc thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền trong tháng 02/2023. 
- Cung cấp tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền cho các đơn vị. 
Ghi chú: Tài liệu tuyên truyền được gửi qua hộp thư điện tử @laocai.gov.vn 

của các chi, đảng bộ cơ sở. 
 

2. Các Chi, Đảng bộ cơ sở và các tổ chức Đoàn thể Khối 

Trong tháng có nhiều nội dung quan trọng cần tuyên truyền, Ban Tuyên giáo 
Đảng ủy Khối kính đề nghị các cấp ủy cơ sở và các Đoàn thể Khối căn cứ vào điều 
kiện cụ thể chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền nêu trên; chỉ 

đạo tổ chức treo cờ, băngzôn, khẩu hiệu tuyên truyền (theo nội nêu trên) tại trụ sở 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thay banner tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên Cổng TTĐT; tổ chức các hoạt động sinh 
hoạt chính trị, nói chuyện thời sự, tọa đàm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 
người lao động. Báo cáo kết quả tuyên truyền về Đảng ủy Khối (qua báo cáo 

tháng 02) để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo TU (b/c), 
- TT.ĐUK (b/c), 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Các Ban, VP, ĐT Khối, 
- Lưu BTG ĐUK. 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
Lại Vũ Hiệp 
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