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   Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc Sở;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện. 
 
 

 

Thưc̣ hiêṇ Hướng dâñ số 16 - HD/BTGTU, ngày 13/01/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Laṇg Sơn về Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản  Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và đón Tết nguyên đán Tân Sửu 

2021. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng 

Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện căn cứ chức năng, nhiêṃ vu ̣ triển khai 

thực hiện công tác tuyên truyền như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền để tiếp tục giáo dục truyền thống 

lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, những chặng đường đấu tranh oanh 

liệt của Đảng ta, những khó khăn, gian khổ hy sinh cùng những thắng lợi vĩ đại mà 

Nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng và những bài học kinh 

nghiệm của Đảng trong 91 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là 

nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; khẳng định niềm tự 

hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đảng ta - Đảng cộng sản Việt Nam 

quang vinh, một lòng một dạ chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì 

hạnh phúc của Nhân dân. 

- Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận trong xã 

hội đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 

củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trên con đường 

đi lên chủ nghĩa xã hội; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập 

thành tích  trong lao động, sản xuất, học tập; mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 

2021, tạo không khí phấn khởi đón xuân mới vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết 

kiệm, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân, góp phần thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
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2. Yêu cầu: 

Các hoạt động tuyên truyền phải đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch 

Covid-19 theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh; bảo đảm thiết thực, vui tươi, an 

toàn, tiết kiệm; triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, mang đậm bản 

sắc văn hóa dân tộc để giáo dục truyền thống lịch sử và cách mạng, giáo dục tình 

yêu quê hương đất nước; kết hợp với những việc làm thiết thực nâng cao đời sống 

vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là ở vùng cao, vùng xa, biên giới, vùng căn 

cứ kháng chiến, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung 

- Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; nêu bật 

những mốc son chói lọi của Đảng qua 91 năm thành lập, xây dựng và phát triển; 

những thắng lợi vĩ đại và những 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. 

- Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị 

quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp, các tổ 

chức đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 

XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết trung 

ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi 

sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 

05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 

đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị. Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban 

Chấp hành Trung ương; Quy định số 1877-QĐ/TU, ngày 05/7/2019 của Tỉnh ủy 

về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại; công tác xây dựng Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng 

trong năm 2020; các phong trào thi đua yêu nước; anh hùng chiến sĩ thi đua, các 

tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. 

- Những giá trị văn hóa 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 lãng phí; phê phán các loại hình tệ nạn xã 

hội, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội 

diễn ra trước, trong và sau Tết. 

- Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 

2021; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, động viên cán bộ, chiến sĩ, người lao 
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động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng 

bào ở vùng cao, vùng xa, biên giới. 

- Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc, 

âm mưu “diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà nước ta. 

- Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 

nêu tại mục II, Kế hoạch số 151/KH-BCĐ, ngày 29/12/2020 của Ban chỉ đạo các 

ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, gồm:   

+ Các hoạt động trong khuôn khổ Festival Hoa đào - Xuân Xứ Lạng năm 

2021, như: Cuộc thi vườn Đào đẹp và cây Đào đẹp Xứ Lạng - Xuân Tân Sửu 

2021; Chương trình trình diễn trang phục dân tộc gắn với quảng bá hình ảnh hoa 

Đào Lạng Sơn; Hội chợ hoa Đào thành phố Lạng Sơn; các hoạt động tổ chức biểu 

diễn nghệ thuật đường phố gắn với các hoạt động tại phố đi bộ Kỳ Lừa; Triển lãm 

trưng bày giới thiệu quảng bá di sản văn hóa và du lịch tỉnh Lạng Sơn; Chương 

trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp nhân dịp Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ; 

Triển lãm sách, báo chào Xuân 2021; Hội hát Sli, lượn và thi Lày cỏ dân tộc 

Nùng, Tày Lạng Sơn; Giao lưu võ thuật, thi múa sư tử mèo; Giao lưu khiêu vũ 

quốc tế mở rộng năm 2021, diễu hành các CLB xe đạp tỉnh Lạng Sơn mở rộng; 

liên hoan diễn xướng Chầu văn Lạng Sơn mở rộng năm 2021; Ngày hội hương sắc 

ẩm thực Xứ Lạng... 

+ Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân như: Hoạt động thăm hỏi, tặng 

quà, chúc Tết, dâng hương nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (theo Kế 

hoạch số 196/KH-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh); chương trình nghệ 

thuật quần chúng và tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Xuân Tân Sửu năm 2021; 

Chương trình gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan báo chí 

nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021; Hội báo Xuân Tân Sửu năm 2021; các lễ hội 

tại các huyện, thành phố… 

- Tuyên truyền các nội dung chỉ đạo nêu trong Công văn số 103-CV/TU, 

ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về “Thực hiện Chỉ thị số 

48-CT/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết 

năm 2021”; Chỉ thị số 28/CT-UBND, ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

“về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân 

Sửu 2021”.  

2. Hình thức tuyên truyền 

Tổ chức tuyên truyền với các hình thức phù hợp, tùy thuộc vào tình hình 

diễn biến của dịch Covid-19 và điều kiện tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa 

phương tổ chức triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm bằng các hình thức như:  

- Biên tập, in ấn tài liệu tuyên truyền cung cấp cho cơ sở; xây dựng tin, bài 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử 

của địa phương, đơn vị…    
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- Tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố: thay mới nội dung pano, 

treo băng rôn khẩu hiệu, cờ hoa… trong dịp kỷ niệm tại các trung tâm các huyện, 

thành phố, khu vực cửa khẩu, biên giới. 

+ Tại thành phố Lạng Sơn: Giao Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ 

chức in phóng, trưng bày một số Pano cổ động tại địa điểm phù hợp. Giao Bảo 

tàng tỉnh Lạng Sơn tổ chức trưng bày triển lãm chào mừng Kỷ niệm 91 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XIII tại đơn vị.  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động bằng xe loa đường phố, nơi 

tập trung đông dân, truyền truyền trước các buổi chiếu phim, biểu diễn văn nghệ, 

giao lưu thể thao; lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt chung tại nhà văn hóa 

các thôn, khối phố… 

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui 

chơi, biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới; tọa 

đàm, sinh hoạt chuyên đề....thiết thực chào mừng kỷ niệm tại địa phương. 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và Nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc 

trước, trong dịp tết nguyên đán và dịp kỷ niệm. Thời gian treo từ ngày 25/01/2021 

đến kết thúc các hoạt động mừng đảng, mừng xuân tại địa phương. 

III. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 

2021 ! 

2. Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(3/2/1930 - 3/2/2021) ! 

3. Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng ! 

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 ! 

5. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ! 

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

Minh ! 

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

Cách mạng Việt Nam muôn năm ! 

8. Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí minh là nền tảng tư tưởng và 

kim chỉ nam cho mội hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam !   

9. Đón Tết Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm ! 

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

Sau đợt tuyên truyền gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

Nhâṇ đươc̣ công văn này, yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa 

và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông các huyện, thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền đạt   

hiệu quả./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên;(T/h) 

- Ban TG Tỉnh ủy LS; (B/c) 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ(HVĐ). 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
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