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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH AN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /KH-UBND 

 
Thạch An, ngày       tháng 12 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 

và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 
 

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-SVHTTDL ngày 29/12/2021 của Sở Văn hoá 

Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử 

quan trọng trong năm 2022; Uỷ ban nhân dân huyện Thạch An xây dựng kế hoạch 

triển khai công tác tuyên truyền như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền sâu rộng 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, Nhà nước. 

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, cổ vũ, động viên các cấp, các 

ngành, doanh nghiệp và Nhân dân trong toàn huyện 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. 

- 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 

đất nước, của tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận…của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước trong 

các tầng lớp Nhân dân. 

II. CÁC SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM  

1. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước 

1.1. Các sự kiện kỷ niệm 

- Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2022) và đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

- Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch). 

- Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 

- 30/4/2022). 

- Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022). 

- Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). 

- 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 

(02/9/1945 - 02/9/2022). 
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1.2. Hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 

- Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bác Hồ 

với chiến dịch Biên giới 1950 và Nghĩa trang liệt sĩ Đông Khê vào các dịp kỷ niệm: 

92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), gắn 

với 81 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/01/1941 - 

28/01/2022) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; 132 năm Ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). 

- Tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; tuyên 

truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các phương tiện thông tin, 

cổ động trực quan; các ấn phẩm tuyên truyền... 

- Các đơn vị, địa phương tùy điều kiện thực tế, tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền kỷ niệm phù hợp: Hội nghị, tọa đàm, gặp mặt, hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể thao cơ sở... 

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

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

2.1. Các sự kiện kỷ niệm 

- Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1902 - 2022). 

- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (09/7/1972 - 

09/7/2022), Tổng Bí thư ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (07/8/1972 - 07/8/2022), 

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước). 

- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022), 

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ). 

- 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). 

- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022), 

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

- Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 

01/02/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

- Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 

05/5/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022), lãnh đạo tiền 

bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

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

tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

2.2. Hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 

- Tiếp nhận, tuyên truyền giới thiệu các cuốn sách mới xuất bản, các tài liệu 

tuyên truyền về các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo 
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tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam tới các địa phương, cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn huyện. 

- Tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; tuyên 

truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các phương tiện thông tin, 

cổ động trực quan; các ấn phẩm tuyên truyền... 

- Các đơn vị, địa phương tùy điều kiện tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ 

niệm phù hợp. 

3. Kỷ niệm năm tròn, năm chẵn, ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng; ngày 

thành lập, ngày truyền thống bộ, ban, ngành, địa phương 

3.1. Các sự kiện kỷ niệm 

- Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). 

- Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Tây Bắc 1952 (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). 

- Kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống bộ, ban, ngành, địa phương thực 

hiện theo quy định hiện hành các văn bản: Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của 

Bộ Chính trị, Nghị định số 145/2013/NĐ-TTg ngày 29/10/2013 và Nghị định số 

111/2018/NĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương 

xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

3.2. Hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 

- Tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang và đài tưởng niệm, nhà bia ghi danh 

các Anh hùng liệt sĩ trong toàn huyện dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt 

sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện 

tử, mạng xã hội, nền tảng số, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu....). 

4. Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế 

4.1. Các sự kiện kỷ niệm 

- Kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2022) 

- Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2022) 

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

- Kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2022). 

4.2. Hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 

- Tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; tuyên 

truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các phương tiện thông tin, 

cổ động trực quan; các ấn phẩm tuyên truyền... 

- Các xã, thị trấn căn cứ điều kiện cụ thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ 

niệm phù hợp. 

5. Các ngày kỷ niệm cấp tỉnh 
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5.1. Các sự kiện kỷ niệm 

- Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh 

(01/4/1930 - 01/4/2022). 

- Kỷ niệm 118 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 

01/6/2022). 

- Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Thành phố Cao Bằng thuộc tỉnh Cao Bằng 

(25/9/2012 - 25/9/2022). 

- Kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Đông Khê (18/9/1950 - 18/9/2022), gắn với 72 

năm Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2022). 

5.2. Hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 

- Tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; tuyên 

truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các phương tiện thông tin, 

cổ động trực quan; các ấn phẩm tuyên truyền... 

- Các xã, thị trấn căn cứ điều kiện cụ thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ 

niệm phù hợp: Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… 

6. Các ngày kỷ niệm cấp huyện 

6.1. Các sự kiện kỷ niệm 

- Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện 

(03/02/1933 - 03/02/2022). 

- Kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Đông Khê (18/9/1950 - 18/9/2022). 

6.2. Hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 

- Dâng hương tại Di tích cấp tỉnh Hang Nà Mẹc, xã Vân Trình nơi thành lập 

Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện (03/02/1933 - 03/02/2022). 

- Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bác Hồ 

với chiến dịch Biên giới 1950 và Nghĩa trang liệt sĩ Đông Khê. 

- Tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; tuyên 

truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các phương tiện thông tin, 

cổ động trực quan; các ấn phẩm tuyên truyền... 

- Các xã, thị trấn căn cứ điều kiện cụ thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ 

niệm phù hợp: Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban trực thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du 

lịch và tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm trong năm 2022. 

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan (treo cờ, băng rôn, 

khẩu hiệu...) tại các khu trung tâm, các tuyến phố chính, trụ sở cơ quan, doanh 

nghiệp, trường học, khu dân cư, khu du lịch. Tiến hành kiểm tra rà soát, chỉnh trang 

các cụm thông tin, cổ động, panô, khẩu hiệu, thay thế các nội dung đã cũ, không còn 

phù hợp. 
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3. Thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan, triển lãm, chiếu 

phim…phục vụ nhân dân trong các dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn, trong đó cần quan tâm 

tới nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, thẩm định các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

các chương trình nghệ thuật trong các dịp kỷ niệm, bảo đảm đúng quy định về quản 

lý, tổ chức lễ hội và hiệu quả tuyên truyền. 

5. Công tác tuyên truyền đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện. 

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

quan trọng trong năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Thạch An./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy (b/c); 

- BTG Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Long Giang 
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