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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bảo Yên, ngày 23 tháng 5 năm 2022

HƯỚNG DẪN
tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai
(12/7/1907 - 12/7/2022)
----Căn cứ Hướng dẫn số 67 -HD/BTGTU ngày 16/5/2021 của Tỉnh ủy về việc
tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907 - 12/7/2022),
Huyện ủy Bảo Yên hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực
lượng vũ trang và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng hào
hùng, vẻ vang của Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai qua 115 năm xây dựng và
phát triển, đồng thời biểu dương những thành tựu của tỉnh Lào Cai trong công cuộc
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Góp phần giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, phát huy truyền thống anh
hùng cách mạng, lòng tự hào dân tộc; đấu tranh phòng, chống các âm mưu hoạt
động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, xuyên tạc lịch sử của các
thế lực thù địch. Cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích
cực lao động sản xuất; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức
mạnh đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm
thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ
XVI đề ra; khơi dậy khát vọng quyết tâm đưa Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát
triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025, tỉnh khá của cả nước
năm 2030 và tỉnh phát triển của cả nước vào năm 2045.
Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu về vẻ đẹp, tiềm năng, thế mạnh của Lào Cai
với cả nước và cộng đồng quốc tế để thông tin, quảng bá du lịch, thu hút các nhà
đầu tư đến với Lào Cai.
2. Yêu cầu
Công tác tuyên truyền cần được triển khai liên tục, sâu rộng trước, trong và
sau dịp kỷ niệm. 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, phù hợp với diễn biến mới của dịch bệnh COVID19. Lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội, phong trào thi đua yêu nước, sự kiện chính trị của địa phương, của đất
nước và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,... của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
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nước; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân
dân.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907 12/7/2022), trong đó nhấn mạnh những nội dung sau:
- Tuyên truyền sự kiện thành lập, quá trình hình thành, phát triển của tỉnh
Lào Cai qua 115 năm xây dựng và trưởng thành.
- Truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của Nhân dân các dân tộc
tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Những thành tựu đạt được trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội,
quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống trị của tỉnh trong thời kỳ đổi mới.
2. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm gắn với giới thiệu, quảng bá tiềm năng,
thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai sau hơn 30 năm tái lập và phát
triển.
3. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng
kỷ niệm 115 năm ngày thành lập tỉnh; các gương điển hình tiên tiến, gương người
tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Tổ chức các hoạt động thăm quan di tích lịch sử, về nguồn, các hoạt động
“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình
chính sách, gia đình khó khăn...
2. Tuyên truyền cổ động trực quan: treo pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu
hiệu...
3. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; trên
cổng thông tin điện tử huyện và các trang fanpage của các cơ quan, đơn vị, địa
phương; thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; biên soạn ấn phẩm,
tài liệu tuyên truyền.
4. Tuyên truyền lồng ghép trong các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc họp,
hội nghị của cơ quan, đơn vị, các buổi sinh hoạt chi bộ, chi hội, chi đoàn, họp thôn,
tổ dân phố, khu dân cư...
IV. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN
Công tác tuyên truyền thực hiện từ nay đến hết năm 2022. Thời gian tuyên
truyền tập trung cao điểm trong tháng 6 và tháng 7 năm 2022.
Tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, địa phương, các hộ gia đình treo
cờ Tổ quốc trong thời gian cao điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm, từ ngày
05/7/2022 đến hết ngày 15/7/2022.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy
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Tham mưu cho Thường trực Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên
truyền kỷ niệm trong toàn Đảng bộ huyện, định hướng tuyên truyền trên các
phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, thông qua các hội nghị báo
cáo viên, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; theo dõi, kiểm tra
các hoạt động tuyên truyền, nhất là trên mạng xã hội, trên các phương tiện thông
tin đại chúng và cổ động trực quan.
Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm
trong toàn Đảng bộ huyện.
2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
huyện
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 115 năm Ngày thành lập
huyện; chỉ đạo, triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch
sử, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.
Huyện đoàn chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn, Hội, Đội tổ chức các hoạt
động tọa đàm, sinh hoạt ngoại khoá, tìm hiểu lịch sử 115 năm hình thành và phát
triển của tỉnh Lào Cai; tổ chức các hoạt động xã hội, chăm sóc gia đình chính sách,
người có công, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.... Phối hợp tổ chức các hoạt động về
nguồn, thăm các di tích lịch sử cách mạng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước
cho các thế hệ trẻ trong huyện.
Nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân; kịp thời phát
hiện và đề xuất tham mưu giúp cấp ủy làm tốt công tác dân vận.
3. Các chi, đảng bộ trực thuộc
Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền truyền kỷ niệm 115 năm Ngày
thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907 - 12/7/2022) bằng các hình thức phù hợp, gắn với
tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng. 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.
Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên trang fanpage của cơ
quan, đơn vị, địa phương; các phương tiện thông tin, cổ động trực quan; thông qua
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền; lồng ghép
tuyên truyền thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc họp, hội nghị, sinh
hoạt chi bộ, chi hội, chi đoàn, họp thôn, bản, khu dân cư... Phát động sâu rộng các
phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm tại địa phương, đơn vị.
4. Phòng Văn hóa thông tin
Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện việc đưa tin, tuyên truyền
trước, trong và sau dịp kỷ niệm trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện
đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đúng định hướng chính trị. Tăng cường giới thiệu,
quảng bá thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, quảng bá danh lam thắng cảnh, các
tiềm năng phát triển của huyện, của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng
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và trên cổng thông tin điện tử huyện. Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin,
truyền thông, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
5. Trung tâm Văn hoá, thể thao - Truyền thông
Tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hoá, văn nghệ, thể thao về đề
tài cách mạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương Lào Cai,… phục vụ
Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền đảm
bảo đúng tiến độ, chất lượng, Tổ chức việc trang trí tuyên truyền cổ động trực
quan, treo pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên toàn huyện.
Tăng cường chuyên trang, chuyên mục các chương trình tuyên truyền chào
mừng 115 năm thành lập tỉnh. Mở chuyên mục, tăng cường công tác tuyên truyền,
đưa tin các hoạt động kỷ niệm 115 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai. Ưu tiên thời
lượng phát sóng các chuyên mục, các chương trình giáo dục truyền thống lịch sử
vào các giờ vàng; Đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng về lịch
tiếp sóng, phát sóng các phim tư liệu về lịch sử 115 năm của tỉnh, về Đảng, về
Bác Hồ với Lào Cai và tình cảm của Nhân dân các dân tộc Lào Cai với Bác Hồ,...
VI. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai
(12/7/1907 - 12/7/2022)!
2. Chào mừng tỉnh Lào Cai 115 năm xây dựng, hội nhập và phát triển
(12/7/1907 - 12/7/2022)!
3. Ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 115 năm Ngày thành lập
tỉnh Lào Cai (12/7/1907 - 12/7/2022)!
4. Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Bảo Yên thi đua thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng!
5. Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Bảo Yên quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ
XXII!
6. Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Bảo Yên
ngày càng giàu đẹp, văn minh!
7. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với
xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững!
8. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa!
9. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Bảo Yên ra sức thi đua học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
10. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của
cách mạng Việt Nam!
11. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
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12. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
13. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
14. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày thành lập tỉnh
Lào Cai (12/7/1907 - 12/7/2022), yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy,
- Lãnh đạo UBND huyện,
- Uỷ ban MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Các CQ trong Khối Tuyên truyền,
- Lưu VP + BTGHU

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Huyện ủy Bảo Yên
Tỉnh Lào Cai
23-05-2022 07:16:08 +07:00

Nguyễn Xuân Nhẫn

