
THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
  Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2022 

Số 918-CV/BTGTU 
Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm Chiến thắng 

30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 

   

                 Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức  

   chính trị - xã hội thành phố,  

- Các cơ quan Báo, Đài thành phố, 

- Ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các quận ủy, huyện ủy,  

   đảng ủy trực thuộc Thành ủy. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Thành uỷ 

và Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2022; nhằm đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm ngày Quốc tế Lao động 01/5/2022, Ban Tuyên 

giáo Thành uỷ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị triển khai 

thực hiện tốt một số nội dung sau:    

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo nội dung Hướng dẫn số 38-

HD/BTGTU ngày 20/12/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về “Công tác tuyên 

truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 trên 
địa bàn thành phố”; Thông báo số 21/TB-UBND ngày 06/4/2022 của Ủy ban Nhân 

dân thành phố về việc “treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và khẩu hiệu chào mừng nhân 

dịp Giổ Tổ Hùng Vương ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 
2022”; Công văn số 964 /SVHTT-NSVHGĐ ngày 22/4/2022 của Sở Văn hóa và 

Thể thao thành phố về “tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng 47 năm Ngày 

giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động”. 

2. Tổ chức tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt đảng bộ, chi bộ; hội nghị 

thông tin thời sự, báo cáo viên, tuyên truyền viên; các cuộc họp, sinh hoạt thường 

kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh 

niên, học sinh, sinh viên... Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại 

chúng, trang thông tin điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị; trên các 

Website, Internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, Fanpage, Group, Mocha, 

Vcnet...); thông qua các ấn phẩm báo chí, truyền thông, tài liệu, triển lãm,... Sử 

dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền, nhất là tuyên truyền cổ động trực quan 

nhằm đảm bảo hiệu quả, phù hợp với nội dung và từng đối tượng tuyên truyền trên 

địa bàn thành phố. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố 

triển khai đưa vào nội dung tuyên truyền sự kiện này vào sinh hoạt chi đoàn, chi 

hội; vận động hội viên đăng tải thông tin, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội 

(Facebook, Zalo, Mocha, Youtube, Fanpage, Vcnet…); tổ chức các hoạt động “Đền 

ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, 

nói chuyện truyền thống… 
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4. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố đẩy mạnh tuyên truyền trực quan trên 

các tuyến đường chính và các khu công cộng của thành phố; đồng thời chỉ đạo các 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao các quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan 

trên địa bàn phụ trách. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố hướng dẫn và quản lý các cơ quan 

báo chí trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo đúng định hướng chính 

trị, tư tưởng; tăng cường quản lý tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là việc 

biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền; kiên quyết xử lý nghiêm các vi 

phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật 

về Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)..  

6. Các cơ quan báo, đài thành phố chủ động kế hoạch xây dựng nội dung 

tuyên truyền kỷ niệm trước, trong và sau ngày lễ với các hình thức thể hiện đa 

dạng, phong phú, hấp dẫn, ưu tiên có các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề; 

chú ý tăng thời lượng, dung lượng phát sóng, kịp thời đưa tin các hoạt động tổ chức 

kỷ niệm của các ngành, các địa phương, đơn vị; tập trung tuyên truyền các nhân tố 

mới, điển hình tiên tiến, hạn chế các thông tin tiêu cực, sai sự thật. 

7. Ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc 

Thành ủy tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm gắn 

với các sự kiện lịch sử của địa phương, đơn vị đảm bảo các hoạt động diễn ra thiết 

thực, hiệu quả, an toàn, nghiêm túc và tiết kiệm. Hướng dẫn công tác tuyên truyền 

cổ động trực quan, đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin tuyên 

truyền cổ động trực quan, áp phích, khẩu hiệu… đảm bảo tính thời sự, không xảy ra 

sai sót, đúng hướng dẫn, mang ý nghĩa giáo dục, tuyên truyền. 

Chỉ đạo đảng ủy các phường, xã kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân thực hiện việc 

treo cờ Tổ quốc đúng thời gian quy định, theo tinh thần Hướng dẫn số193/HD-

SVHTT ngày 17/8/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai 

thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Thành để tổng hợp báo cáo 

Thường trực Thành uỷ. 

 

Nơinhận:          
- Như trên,                                                                           

- Sở VH&TT, TT&TT TP, 

- Lãnh đạo Ban (b/c), 

- Lưu VT, P.TTBCXB. 
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