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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử 

quan trọng trong quý IV năm 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-SVHTTDL, ngày 28/9/2022 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày 

lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý IV năm 2022, Ủy ban nhân dân 

huyện Hạ Lang xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự 

kiện lịch sử quan trọng trong quý IV năm 2022 trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông qua hoạt động tuyên truyền tăng cường giáo dục lịch sử, truyền 

thống đất nước, địa phương; bồi đắp niềm tin yêu của Nhân dân với Đảng, Nhà 

nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong 

cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác, học tập, lao động, sản xuất; phấn 

đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của  

huyện trong quý IV và cả năm 2022. 

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần bám sát chương trình, kế hoạch 

hướng dẫn của cấp trên; phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương 

và diễn biến dịch bệnh COVID-19; đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành 

về tổ chức ngày lễ, ngày kỷ niệm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hấp 

dẫn; bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM 

1. Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 

03/10/2022) 

- Bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả Chiến dịch Biên giới năm 1950, giải 

phóng Đông Khê dẫn đến giải phóng Cao Bằng ngày 03/10/1950. Tôn vinh và 

tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh quên mình trong Chiến dịch; 

những đóng góp quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc 

Cao Bằng trong vai trò hậu phương tại chỗ của Chiến dịch. 

- Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 72 năm từ 

ngày giải phóng, đặc biệt từ khi Cao Bằng cùng với cả nước bước vào thời kỳ 

đổi mới, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 

trong sạch vững mạnh. 

- Thông qua hoạt động tuyên truyền, bồi đắp niềm tự hào về quê hương 

cách mạng Cao Bằng; cổ vũ tinh thần, ý chí vươn lên trong cán bộ, đảng viên và 
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Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần xây dựng Cao Bằng ngày càng phát 

triển, hội nhập. 

- Cổ vũ, động viên các cấp, các ngành tích cực tham gia các hoạt động 

“đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; đẩy mạnh các hoạt động thăm 

nom, giúp đỡ thân nhân, gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở 

khu dân cư. 

2. Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - 

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 - 18/11/2022) 

- Lịch sử hình thành, quá trình xây dựng, phát triển và những đóng góp to 

lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt nam trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng 

và Nhân dân ta. Sự kế tục, phát huy truyền thống của Mặt trận Tổ quốc các cấp 

trong giai đoạn hiện nay. 

- Kết quả thực hiện việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đổi mới 

nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội thời gian qua. Việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. 

- Tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên, hội viên thuộc các tổ chức thành 

viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, 

sáng tạo trong công tác, học tập, lao động, sản xuất kinh doanh, góp phần thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết 

Đại hội XII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

- Phản ánh các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành; không khí 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ở các địa phương. Phản ánh 

tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về 

tình hình, kết quả công tác mặt trận ở các cấp, các ngành, địa phương; đấu tranh, 

phản bác các thông tin sai lệch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc. 

3. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, Thủ tướng 

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (23/11/1922 - 

23/11/2022) 

- Thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt: Nhà lãnh 

đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; là học trò xuất sắc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh; người chiến sỹ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì 

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân. 

- Những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp 

cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là tư duy chiến lược, quyết tâm đổi 

mới, tác phong sâu sát, quyết đoán, luôn tìm tòi, trăn trở trong quá trình hoạch 

định và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và 

lãnh đạo. 

- Những phẩm chất cao đẹp của đồng chí Võ Văn Kiệt: Luôn hết lòng vì 

nước, vì dân, lấy mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy phụng sự Tổ quốc, phục vụ 
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Nhân dân làm lẽ sống; luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu và giữ gìn sự 

đoàn kết thống nhất trong Đảng, thương yêu đồng bào, thắt chặt mối quan hệ 

máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

4. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022), 

lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng của cách mạng Việt Nam 

- Thân thế, cuộc đời và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn 

Ngân với cách mạng Việt Nam: Tham gia thành lập chi bộ An Nam Cộng sản 

Đảng, trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng; những đóng góp 

tích cực vào việc xây dựng, phát triển Đảng trong giai đoạn mới thành lập, góp 

phần to lớn vào việc duy trì sự lãnh đạo liên tục của Đảng và khôi phục phong 

trào cách mạng của quần chúng ở Gia Định - Chợ Lớn, trong thời kỳ địch khủng 

bố trắng; xây dựng khu căn cứ 18 thôn Vườn Trầu, Bà Điểm, Hóc Môn, Gia 

Định làm hậu cứ an toàn cho Xứ ủy và Ban Chấp hành Trung ương Đảng... 

- Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng 

sản Võ Văn Ngân: Lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản; ý chí và tinh 

thần cách mạng kiên cường, dũng cảm, luôn sáng ngời đạo đức cách mạng, gắn 

bó mật thiết với Nhân dân, nói đi đôi với làm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, 

đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng bào. 

5. Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (10/12/1952 - 10/12/2022); 

Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 

(18/12/1972 - 18/12/2022) 

Các đơn vị, địa phương căn cứ điều kiện cụ thể để tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, kỷ niệm bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả như: tuyên truyền 

trong các cuộc họp, hội nghị, mạng xã hội, trang thông tin điện tử huyện, xã; 

tuyên truyền trực quan; tuyên truyền miệng theo Đề cương hướng dẫn; hội thảo, 

tọa đàm. 

6. Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

(22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 

(22/12/1989 - 22/12/2022) 

- Lịch sử hình thành, quá trình phát triển lớn mạnh, những chiến công vẻ 

vang của Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ. Khẳng định vai trò lãnh 

đạo của Đảng, Bác Hồ đối với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. 

- Các sự kiện, chiến công của Quân đội nhân dân Việt Nam gắn với mảnh 

đất, con người Cao Bằng; truyền thống cách mạng, những đóng góp to lớn của 

Nhân dân các dân tộc Cao Bằng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân 

tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam. 

- Ý nghĩa của Ngày hội Quốc phòng toàn dân; trách nhiệm của cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân; những 

thành tựu to lớn trong 33 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân của đất 

nước, địa phương. Phản ánh, lan tỏa tình đoàn kết quân - dân trong xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. 
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- Động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ các đơn vị quân đội trên địa bàn 

huyện phát huy truyền thống, nỗ lực rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới; phản ánh công tác hậu phương quân đội, 

công tác chăm lo bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, đặc 

biệt ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới. 

- Nêu gương cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thuộc lực lượng quân sự điạ 

phương có nhiều thành tích, cống hiến trong thực hiện nhiệm vụ và các hoạt 

động quân đội tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. 

7. Kỷ niệm 105 năm Cách mạnh tháng Mười Nga (07/11/1917 - 

07/11/2022)  

- Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga 

đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam; chỉ ra những bài 

học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga; nguyên nhân dẫn đến sự sụp 

đổ của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu; bài 

học đối với sự nghiệp cách mạng và công tác xây dựng Đảng của Việt Nam. 

- Những thành tựu của chủ nghĩa xã hội thực hiện trong 105 năm qua, 

nhất là những thành tựu trong quá trình cải cách, đối mới ở các nước xã hội chủ 

nghĩa; những đóng góp của các nước xã hội chủ nghĩa cho hòa bình, độc lập dân 

tộc, dân chủ, văn minh và tiến bộ xã hội; sự hợp tác các nước xã hội chủ nghĩa 

với các nước trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

- Khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước ta 

là kết quả của sự vận động sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể ở 

Việt Nam; Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc 

và chủ nghĩa xã hội. 

- Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phủ nhận ý nghĩa 

lịch sử Cách mạng Tháng Mười Nga đi tới xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin; đồng 

thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề trong nước, 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. 

8. Kỷ niệm 202 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2022) 

- Cuộc  đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối 

với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân. 

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và 

công cuộc đổi mới ở Việt Nam. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM 

Các đơn vị, địa phương căn cứ điều kiện cụ thể để tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, kỷ niệm bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả như: Tuyên 

truyền trong các cuộc họp, hội nghị, mạng xã hội; tuyên truyền trực quan (treo 

cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu...); tuyên truyền miệng, tổ chức hội thảo, tọa 

đàm kỷ niệm, hoạt động ngoại khóa, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước 

nhớ nguồn, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hình thức 
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tuyên truyền khác phù hợp. 

IV.TREO CỜ, KHẨU HIỆU 

Các địa phương, cơ quan, đơn vị và Nhân dân tổ chức treo cờ Tổ quốc và 

khẩu hiệu trong các dịp: 

- Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Cao Bằng  (03/10/1950 - 

03/10/2022): Treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền từ ngày 01/10 đến hết ngày 

05/10/2022. 

- Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ngày 

hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 - 18/11/2022): Treo cờ, khẩu hiệu 

tuyên truyền từ ngày 15/11 đến hết ngày 20/11/2022. 

- Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

(22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân 

(22/12/1989 - 22/12/2022): Treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền từ ngày 20/12 đến 

hết ngày 24/12/2022. 

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

- Nhiệt liệt chào mừng 72 năm giải phóng Cao Bằng (03/10/1950-

03/10/2022)! 

- Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống 

nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 

18/11/2022)! 

- Nhiệt liệt chào mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc! 

- Nhiệt liệt chào mừng 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 

Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân 

(22/12/1989 - 22/12/2022)! 

- Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành 

công! 

- Đảng bộ và Nhân dân Cao Bằng tích cực học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 

- Đảng bộ và Nhân dân Cao Bằng ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022! 

- 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! 

- Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Cao Bằng ra sức thi đua thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần tỉnh lần thứ XIX! 

- Nhiệt liệt chào mừng 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân ( 1902 

- 2022)! 

- Đồng chí Võ Văn Ngân - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực! 

- Đồng chí Võ Văn Ngân - Người cán bộ tài năng của Đảng và cách mạng 
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Việt Nam! 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

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

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

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế 

hoạch này; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền cổ 

động trực quan, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn 

chào mừng các ngày lễ lớn, và sự kiện lịch sử quan trọng trong Quý IV năm 

2022. 

- Thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý việc lợi dụng các dịp kỷ 

niệm để đăng tải, phát tán các thông tin sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước của 

các thế lực thù địch. 

2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan liên 

quan xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

thao, thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan treo băng rôn, khẩu 

hiệu kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm với nội 

dung và hình thức phong phú, thiết thực, bảo đảm hiệu quả công tác tuyên 

truyền. 

- Tập trung đưa tin, phản ánh và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các 

sự kiện lịch sử quan trọng trong Quý IV năm 2022. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể 

huyện 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức trong 

cơ quan, đơn vị về nội dung, ý nghĩa lịch sử kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện 

quan trọng trong Quý IV năm 2022 bằng các hoạt động phù hợp. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ 

lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng trong Quý IV bằng nhiều hình thức như: Tổ 

chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền trực tiếp xuống 

các thôn bản, tổ dân phố; treo băng rôn, khẩu hiệu, cổ động trực quan trên 

đường phố, ngõ xóm cũng như lồng ghép vào phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư; đề nghị Ủy ban nhân các xã, thị trấn 

không treo băng rôn, khẩu hiệu quá 15 ngày; chỉ đạo các hộ gia đình tại các 

xóm, tổ dân phố hạ cờ Tổ quốc khi đã hết thời gian tuyên truyền theo nội dung. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch 

sự quan trọng trong Quý IV năm 2022 của UBND huyện Hạ Lang. Đề nghị các 
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cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                        
- Sở VHTT&DL;                                                                                  

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT.                                                                               

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Nhất 
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