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KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn  

và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 
 

 
Căn cứ Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU ngày 13/01/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy “về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan 
trọng trong năm 2022”; 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-SVHTTDL ngày 13/01/2022 của Sở Văn 
hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh “về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 
và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022”; 

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Duyên Hải xây dựng Kế hoạch tuyên 
truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 

như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

          1. Tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng 
của dân tộc; 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, kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức 
phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm đúng 

các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các sự 

kiện chính trị của tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu 

nước trong các tầng lớp Nhân dân. 

 II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 

 1. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước 

 1.1. Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(3/2/1930 - 3/2/2022) và đón Tết nguyên đán Nhâm Dần, gắn với tuyên truyền  
kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-

30/4/2022) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-
19/5/2022) 
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 a. Nội dung tuyên truyền: 

 - Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, những mốc 

son chói lọi của Đảng qua 92 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; 
khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và 

sức chiến đấu của Đảng. 

 - Truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường của 

Đảng bộ, quân, dân Thị xã Duyên Hải trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân 
tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những thành tựu 30 năm tái lập tỉnh (5/1992-

5/2022), gắn với chào mừng 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 
(30/4/1975-30/4/2022) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

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

 - Những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân 

tộc Việt Nam 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 “đền ơn đáp nghĩa” đối với gia đình chính sách, gia đình 
có công với cách mạng; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ, người lao động 

đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó  khăn, nhất là 
những người bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.  

 b. Các hoạt động kỷ niệm: 

 - Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, 

mạng xã hội, các phương tiện cổ động trực quan; triển lãm; thông qua các ấn 
phẩm tuyên truyền,… 

 - Phục vụ lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Duyên 
Hải. 

 - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng. 

- Treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ phướn chào mừng. 

 1.2 Các ngày lễ lớn khác: 

 Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022); 
75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/71947-27/7/2022); Kỷ niệm 77 năm Ngày 

Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022): 

a. Nội dung tuyên truyền: 

- 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. 
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- Ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương 
binh Liệt sỹ; truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người 

trồng cây” của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân 
ta đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng; tôn vinh và 
khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sỹ và người có công 

với cách mạng là vô giá... 

 - Giá trị và ý nghĩa lịch sử; khẳng định tầm vóc thời đại của cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước; Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận 

dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong công 
cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa. Những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước gần 
tám thập kỷ qua, nhất là sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do 

Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ 
đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay; nêu bật công lao, cống hiến 

to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè 
quốc tế trong các giai đoạn cách mạng. 

 b. Các hoạt động kỷ niệm: 

 - Tổ chức tốt công tác tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các 
phương tiện cổ động trực quan và các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – 

thể thao; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh 
viên,… 

 - Phục vụ lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Duyên 
Hải. 

 - Treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ phướn. 

 2. Kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng. 

 2.1. Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992 - 5/2022) 

 a. Nội dung tuyên truyền: 

 - Thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Trà Vinh đạt được qua 
30 năm xây dựng và phát triển; tinh thần đoàn kết dân tộc Kinh - Khmer - Hoa; 

kết quả thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; ý nghĩa của cuộc 
Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng Trà Vinh, giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước; giới thiệu thân thế, sự nghiệp cách mạng và 

những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; biểu dương những mô hình, 
điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. 

 - Tuyên truyền giới thiệu về tiềm năng, triển vọng phát triển trên các lĩnh 

vực kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Trà Vinh, đặc biệt là tiềm năng du lịch đến 
với bạn bè trong nước và quốc tế nhằm thu hút du khách, các nguồn vốn đầu tư 

phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

b. Các hoạt động kỷ niệm 
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- Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, 
mạng xã hội, các phương tiện cổ động trực quan; triển lãm; thông qua các ấn 

phẩm tuyên truyền,… 

 - Phục vụ lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Duyên 
Hải. 

 - Tham gia tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh 
(5/1992 - 5/2022); gắn với kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất 

đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5/1890-19/5/2022).  

 - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. 

 - Treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ phướn chào mừng. 

2.2. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày kỷ niệm 
khác: 

Thực hiện theo Kế hoạch của sở Văn hóa Thể thao và du lịch; Hướng dẫn 
của Ban tuyên giáo Thị ủy. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ 

niệm 30 năm tái lập tỉnh đảm bảo yêu cầu về nội dung, hình thức, trang trọng, 
thiết thực và hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên tuyền thông qua Trang thông tin điện tử thị 

xã Duyên Hải; chỉ đạo, phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao tổ 
chức tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa 

bàn. Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc biên 
soạn, phát hành các thông tin tuyên truyền; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi 

vi phạm; ngăn chặn, tháo gỡ kịp thời việc phát tán thông tin xấu độc, xuyên tạc 
lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước. 

- Phối hợp với Trung tâm VHTT&TT xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và đưa lực lượng tham gia các giải của 

tỉnh tổ chức. Phục vụ công tác tuyên truyền “mừng Đảng – mừng Xuân” Nhâm 
Dần năm 2022 và các ngày lễ tại địa phương. 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường  Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức tốt 
các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022; xác định đây 

là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giáo dục truyền thống lịch sử 
cách mạng, tạo động lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, trong đó 

tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền thông qua đài, trạm truyền thanh 
cấp cơ sở; tuyên truyền bằng cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, 

tuyên truyền viên và các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền.   

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần! 
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2. Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(03/02/1930 - 03/02/2022)! 

3. Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)! 

4. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992 - 

5/2022)! 

5. Đảng bộ, quân, dân thị xã Duyên Hải thực hiện tốt phương châm hành 

động “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”  

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

(7/5/1954 - 7/5/2022)! 

7. Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)! 

8. Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 
(19/5/1890 - 19/5/2022)! 

9. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thị xã Duyên Hải ra sức thi đua thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022! 

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

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

12. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

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

 

Nơi nhận: 
- Sở TTTT; 
- Sở VHTT&DL; 
- Thị ủy; 
- UBND Thị xã; 
- Ban tuyên giáo; 
- TT VHTT&TT TXDH; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: Vp. (Trang) 

TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 
 

 
Lê Thanh Mộng 
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