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Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ và sự kiện lịch sử trong Quý I năm 2023 
 

 

Chào mừng Năm mới 2023, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Quý Mão; kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh 

đạo của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt 

Nam. Thực hiện Công văn số 550-CV/BTGTU ngày 30/11/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý I năm 2023 với các 

nội dung sau: 

I. Nội dung tuyên truyền: 

1. Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-

03/02/2023) và đón Tết Nguyên đán Quý Mão 

- Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thắng 

lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định 

vai trò, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức 

chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 93 năm qua. Khẳng định 

chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân 

ta; đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và Nhân dân ta. 

- Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý 

nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu 

hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về 

những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Nghị 

quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với 

hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của 

Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì 

lợi ích chung; Kết luận số 12-KL/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và 

sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng 

trong sạch, vững mạnh. 



2 

 

 

- 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… đất nước 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. 

- Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông 

tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc. 

- Tuyên truyền về Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về 

việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; 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, phòng chống cháy nổ, công tác bảo đảm an 

ninh, an toàn thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 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. Tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng 

Đảng, mừng xuân của các địa phương và nhân dân trong tỉnh; các quy định của 

Nhà nước, của tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức và tham 

gia các lễ hội đầu xuân. 

- Các hoạt động chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Quý 

Mão; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, động viên thương binh, gia 

đình chính sách, người có công với nước, lão thành cách mạng, nhân sỹ, trí thức, 

văn nghệ sỹ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo 

tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ 

trong dịp tết, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, địa hình phức tạp về an 

ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng 

bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số miền núi; 

người lao động, làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất mất 

việc làm. 

2. Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà 

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

2.1. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913-

15/02/2023)(Gửi kèm đề cương tuyên truyền) 

2.2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913-

17/3/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam 

- Cuộc đời, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp 

to lớn của đồng chí Chu Huy Mân với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhân dân 

và Quân đội ta. 

- Tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, lý tưởng cộng sản, đạo đức 

cách mạng của một nhà chính trị, quân sự song toàn, một vị tướng xuất sắc, suốt 
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đời trung thành, tận tụy với Đảng, với nước, với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí 

công, vô tư; luôn có tinh thần tiến công, lạc quan cách mạng, chủ động, quyết đoán 

và sáng tạo; hết lòng thương yêu đồng bào; có tinh thần quốc tế trong sáng, thủy 

chung.  

(Sở sẽ gửi đề cương tuyên truyền sau khi có văn bản của Trung ương, của tỉnh) 

3. Kỷ niệm năm tròn sự kiện lịch sử quan trọng  

3.1. Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập 

lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973-27/01/2023) 

 (Gửi kèm đề cương tuyên truyền) 

3.2. Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963-02/01/2023) 

- Diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng 

của Chiến thắng Ấp Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định 

đây là trận đầu quân và dân ta đánh bại chiến thuật “trực thăng vận”, “chiến xa 

vận” của Mỹ - Ngụy, mở đường cho cao trào tiêu diệt sinh lực địch trong càn quét, 

bắn máy bay, đánh thiết giáp và đưa phong trào phá ấp chiến lược lên đỉnh cao; 

đánh dấu sự phát triển về thế và lực của ta, mở ra phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết 

giặc lập công”; đánh dấu sự chuyển biến về chất của chiến tranh cách mạng và sự 

trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam. 

- Sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, kịp thời của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự 

mưu trí, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp 

đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của quân và dân ta. 

- Thành tựu của đất nước, địa phương sau 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc; sự 

trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang ba thứ quân; các quan điểm, chủ 

trương, đường lối của Đảng về quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng. 

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

sử, lợi dụng sự kiện để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, chia rẽ khối đại đoàn 

kết dân tộc. 

(Gửi kèm đề cương tuyên truyền) 

II. Hình thức tuyên truyền: 

1. Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở: 

- Rà soát, tháo dỡ băng rôn, khẩu hiệu đã hết thời hạn tuyên truyền hoặc rách, 

hỏng để thay thế bằng nội dung phù hợp tại trụ sở đối với các cơ quan, đơn vị có 

trụ sở riêng.  

- Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh: Rà soát, bổ sung nội dung tuyên truyền 

trên hệ thống các cụm pano lớn, pano inox…, trọng tâm tại tuyến đường khu vực 

trung tâm tỉnh, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch chào mừng 
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Năm mới 2023, tạo bộ mặt trực quan sinh động, rực rỡ, tạo không khí phấn khởi 

trong nhân dân. 

- Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-SVHTTDL ngày 16/12/2022 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, 

trưng bày, triển lãm chiếu phim lưu động phục vụ nhu cầu giải trí, thưởng thức 

nghệ thuật của nhân dân. 

2. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể 

thao các huyện, thị xã, thành phố:  

- Tập trung rà soát, làm mới các băng rôn, khẩu hiệu, pano, chỉnh trang, sửa đổi 

một phần hoặc thay thế những cụm panô cố định và di động, panô treo trên các cột 

điện, cột đèn chiếu sáng, dải phân cách, trọng tâm tại các tuyến quốc lộ, các nút giao 

thông quan trọng, trung tâm các huyện, thị xã, thành phố…; treo cờ Đảng, cờ Tổ 

quốc, cờ trang trí các loại. Phối hợp với các đơn vị liên quan của địa phương tham 

mưu thay đổi nội dung tuyên truyền trên màn hình Led, cổng chào điện tử tại các 

huyện, thành phố, thị xã… chào mừng các sự kiện trên. Quản lý chặt chẽ nội dung 

truyên truyền nhiệm vụ chính trị gắn với quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã tăng cường tổ chức 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Năm mới 2023 với 

nội dung, hình thức phù hợp địa phương; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu chào mừng Năm mới 

2023, hướng dẫn các điểm, khu di tích lịch sử -văn hóa, danh lam thắng cảnh treo 

cờ Tổ quốc, cờ hội tại các cơ sở tổ chức lễ hội. 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động gặp mặt, nói chuyện truyền thống, cuộc thi, 

liên hoan, giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, phát huy những 

phong tục, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tạo không khí vui tươi phấn khởi, thu 

hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. 

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan ở địa phương triển khai thực hiện có 

hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hoá, tập trung tại di 

tích và tổ chức lễ hội trong dịp Tết bảo đảm trang trọng, vui tươi, lành mạnh, an 

toàn, tiết kiệm, phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. 

- Hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực 

quan tại các thôn, làng, tổ dân phố gắn với tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội năm 2023.  

III. Khẩu hiệu tuyên truyền 

1. Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón 

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và một số lễ hội tiêu biểu đầu xuân năm mới: 

- Chào mừng năm mới 2023! 

- Chúc mừng năm mới – xuân Quý Mão 2023! 

- Đón Tết Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm! 

- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão! 
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- Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2023)! 

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

phát triển kinh tế - xã hội năm 2023! 

- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách 

mạng Việt Nam! 

- Đảng bộ và nhân dân Hà Nam thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023! 

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

- 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! 

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

- Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, 

sáng tạo! 

- Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước!    

- Xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, 

lành mạnh! 

- Chào mừng quý khách thập phương và nhân dân về dự Lễ hội Tịch điền Đọi 

Sơn - xuân Quý Mão 2023! 

(Thời gian: Từ ngày 05-07 tháng Giêng năm Quý Mão, tức ngày 26-28/01/2023 

Địa điểm: xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên) 

- Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - xuân Quý Mão 2023! 

(Thời gian: Từ ngày 05-07 tháng Giêng năm Quý Mão, tức ngày 26-28/01/2023 

Địa điểm: xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên) 

- Chào mừng quý khách thập phương và nhân dân về dự Lễ phát lương Đức 

Thánh Trần Đền Trần Thương - xuân Quý Mão 2023! 

(Thời gian: giờ Tý, đêm 14 tháng Giêng năm Quý Mão, tức ngày 04/02/2023 

Địa điểm: xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân) 

- Lễ phát lương Đức Thánh Trần Đền Trần Thương - xuân Quý Mão 2023!  

(Thời gian: giờ Tý, đêm 14 tháng Giêng năm Quý Mão, tức ngày 04/02/2023 

Địa điểm: xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân) 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

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

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

2. Khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc: 

- Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963-02/01/2023)! 

- Chiến thắng Ấp Bắc - Dấu mốc quan trọng trong cuộc kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc! 

- Xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh 

nhân dân vững chắc! 

- Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước 

hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại! 

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp! 
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- Chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách 

thức, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc! 

- Phát huy tinh thần Chiến thắng Ấp Bắc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 

quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng! 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Văn phòng Sở, các đơn vị trực 

thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao 

các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 

- BTG Tỉnh uỷ (để b/c);       

- VP UBND tỉnh (để b/c); 

- UBND các huyện, TX, TP (p/h c/đ); 

- Giám đốc Sở (để c/đ); 

- Văn phòng Sở, các đơn vị thuộc Sở (t/h); 

- Phòng VH&TT, TT VHTT&TT các huyện, TX, TP (t/h); 

- Lưu: VT, QLVH. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Ngô Thanh Tuân 
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