
TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   BAN TUYÊN GIÁO Nha Trang, ngày 20 tháng 01 năm 2016 

                    * 

       Số 05-HD/TGTU 

 

HƯỚNG DẪN 

tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2016 

--- 

Thực hiện Hướng dẫn số 168-HD/BTGTW, ngày 30/12/2015 của Ban 

Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2016, Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2016 trên địa 

bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân 

tộc, góp phần bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố, 

bồi đắp niềm tin tưởng của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo động lực đẩy 

mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

- Gắn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh năm 

2016 với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” 

và tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cổ 

vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh vượt qua khó khăn, 

thách thức, ra sức thi đua trên mọi lĩnh vực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 

chính trị năm 2016. 

- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình 

thức thiết thực, bảo đảm đúng tầm mức sự kiện, hiệu quả, có trọng tâm, trọng 

điểm, có sức thuyết phục, mang tính quần chúng sâu rộng; tạo khí thế cách 

mạng, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, 

đơn vị. 

II.  CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Đối với những ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh 

1.1- Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2016), 86 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa 

(24/02/1930 - 24/02/2016) và đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 (theo Kế 

hoạch số 06-KH/TU, ngày 08/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 
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2 2- Ngày  i  T  H ng V  ng  m ng 10 tháng 3 âm l ch) 

- Tuyên truyền về lịch sử, văn hóa của đất nước, con người Việt Nam, đặc 

biệt là ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao 

động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Nêu cao 

đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn các vua Hùng đã có công dựng nước 

và các thế hệ cha ông đã anh dũng đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

- Tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh 

đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Cổ vũ các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài hướng về 

cội nguồn, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước hội nhập và phát triển. Đồng thời, giới thiệu những phong tục, 

tập quán tốt đ p, tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng của cộng đồng dân tộc Việt 

Nam trên khắp mọi miền đất nước và tại địa bàn tỉnh. 

2.3- Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh 

Hòa (06/3/1966 - 06/3/2016): Nêu bật quá trình hình thành, xây dựng, chiến 

đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng tỉnh trong 50 năm qua; kết quả công 

tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo; công tác vận động quần 

chúng; công tác tuyên truyền biển, đảo; công tác phòng, chống tội phạm; công 

tác phòng chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn... 

2.4- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đ ng chí Hà Huy Tập  24/4/1906 - 

24/4/2016): Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những cống hiến, đóng góp 

của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và 

Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói riêng. 

2.5- Kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa  02/4/1975 - 

02/4/2016) và 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất n ớc 

(30/4/1975 - 30/4/2016) 

- Khẳng định vai trò, tầm vóc vĩ đại và giá trị to lớn của cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước trong cuộc đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc và 

trong phong trào cách mạng vô sản thế giới. 

- Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng, ý chí kiên cường, mưu trí, 

sáng tạo, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống 

nhất đất nước của Nhân dân Việt Nam. 

- Tôn vinh những hy sinh, cống hiến to lớn của Nhân dân ta và sự giúp đỡ 

của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, mà đỉnh cao là chiến 

dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 
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- Tuyên truyền những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong công cuộc tái 

thiết đất nước sau chiến tranh, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập 

quốc tế; khẳng định đường lối đổi mới toàn diện đất nước là đúng đắn, sáng tạo, 

phù hợp với quy luật khách quan và nguyện vọng tha thiết của nhân dân. 

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; 

đấu tranh, bác bỏ những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định ý nghĩa lịch sử 

của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

2.6- Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ t ch H  Chí Minh  19/5/1890 - 

19/5/2016) 

- Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách 

mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới, nhấn 

mạnh giai đoạn Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. 

- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí 

Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biểu dương kết quả làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương theo Kế 

hoạch số 05-KH/TU, ngày 18/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016. 

- Tuyên truyền tình cảm yêu mến, kính trọng của Nhân dân Việt Nam và thế 

giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn 

quân trong việc thực hiện Di chúc của Người. Đấu tranh bác bỏ các luận điệu 

xuyên tạc của các thế lực thù địch về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

2.7- Kỷ niệm 62 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ  07/5/1954 - 

07/5/2016) 

- Nêu bật những thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng 

Điện Biên Phủ đối với đất nước ta và nhân dân thế giới; nguyên nhân thắng lợi 

và bài học kinh nghiệm. 

- Tôn vinh những đóng góp to lớn của Nhân dân ta và bạn bè quốc tế 

trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và trong chiến dịch 

Điện Biên Phủ. 

2.8- Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của 

Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa  16/7/1930 - 16/7/2016) 
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- Nêu bật ý nghĩa lịch sử quan trọng cuộc biểu tình ngày 16/7/1930 của 

Nhân dân huyện Tân Định (nay là thị xã Ninh Hòa) trong tiến trình đấu tranh 

cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa dưới sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Khẳng định những thắng lợi to lớn, truyền thống vẻ vang của Đảng bộ 

và Nhân dân Khánh Hòa trong suốt 86 năm qua. Trên cơ sở đó động viên, cổ 

vũ toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh phát huy tinh thần ngày 16/7 

trong sự nghiệp xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh theo tinh 

thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phản ánh những thành tựu 

và đổi thay của thị xã Ninh Hòa nơi diễn ra cuộc biểu tình ngày 16/7/1930. 

2.9- Kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám  19/8/1945 - 19/8/2016) và 

Quốc khánh n ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  02/9/1945 - 

02/9/2016)  

- Nêu bật bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý 

nghĩa của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945. 

- Những bài học kinh nghiệm về giành, giữ chính quyền cách mạng, 

những thành quả vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta trong 71 năm xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là những bài học trong 30 

năm đổi mới đất nước. Những yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì 

dân; tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức pháp luật và giáo dục ý thức 

chấp hành Hiến pháp, pháp luật cho mọi người dân. 

2.10- Kỷ niệm 71 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến 

(23/10/1945 - 23/10/2016). Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử quan trọng của cuộc 

chiến đấu chống thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta trong 101 ngày đêm 

của quân và dân Khánh Hòa tại mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa. Qua đó, khơi 

dậy niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về những ngày 

tháng hào hùng mà lớp cha anh đã chiến đấu, hy sinh tại mặt trận; phát huy 

tinh thần và những giá trị lịch sử mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến 

trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu xây dựng quê hương 

ngày càng giàu đ p, văn vinh. 

2. Hình thức kỷ niệm 

Các địa phương, đơn vị, các cấp, các ngành tổ chức các hình thức tuyên 

truyền, kỷ niệm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương, 
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đơn vị mình và đảm bảo theo tinh thần Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của 

Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi 

thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen 

thưởng cao”; Nghị định số 145/NĐ-CP, ngày 29/10/2013 của Chính phủ “Quy 

định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen 

thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài”. 

- Tổ chức các hoạt động phù hợp như: hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền 

thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối 

tượng chính sách, giúp đỡ địa phương, gia đình vùng căn cứ cách mạng, vùng 

sâu, vùng xa. 

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ chính trị chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tổ chức 

sinh hoạt trong đoàn viên, hội viên; các cuộc thi tìm hiểu, sáng tác văn học, 

nghệ thuật về lịch sử, truyền thống của Đảng, của dân tộc, quê hương Khánh 

Hòa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. 

- Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, bảng 

điện tử các khu trung tâm, nơi tập trung đông người. 

- Nhân dân treo cờ Tổ quốc các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh (theo 

thông báo của UBND tỉnh). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức sinh hoạt, tọa 

đàm, gặp mặt, nói chuyện chuyên đề về lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân 

tộc cho đoàn viên, hội viên, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp 

nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016. 

2- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực 

thuộc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao... chào mừng các ngày lễ kỷ niệm trong năm 2016. 

3- Sở Th ng tin và Truyền th ng quản lý, hướng dẫn các cơ quan báo 

chí của tỉnh thực tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

thường xuyên cập nhật thông tin các hoạt động tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn 

của đất nước, của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử Khánh Hòa. 

4- Báo Khánh Hòa đăng tin, bài, phản ánh đậm nét các ngày lễ lớn  năm 

2016, giới thiệu gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh, các ngày kỷ niệm quan trọng có bài xã luận chào mừng. 
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5- Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền các ngày lễ lớn trong năm 2016; tổ chức chiếu phim tài liệu, xây dựng 

phóng sự về các ngày kỷ niệm. 

6- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các trường học trên địa 

bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn bằng hình thức phù hợp 

nhằm giáo dục truyền thống lịch sử của Đảng, của quê hương, đất nước, bồi 

đắp cho học sinh niềm tự hào về quê hương, đất nước về Đảng quang vinh, từ 

đó xây dựng cho học sinh động lực, mục tiêu học tập để góp phần xây dựng và 

bảo vệ quê hương, đất nước. 

7- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh 

ủy theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tham mưu cho cấp ủy có kế 

hoạch tuyên truyền, kỷ niệm bằng các hình thức cụ thể, phù hợp gắn với tuyên 

truyền nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chỉ 

đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền về các ngày lễ lớn 

trong năm 2016; theo dõi, kiểm tra nội dung thông tin trên các cụm panô, khẩu 

hiệu đảm bảo tính thời sự và mang ý nghĩa tuyên truyền giáo dục tốt. 

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Thân  

2. Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng  

3. Chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2016)  

4. Chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa 

(24/02/1930 - 24/02/2016) 

5. Chào mừng 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975 - 30/4/2016) và 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa 

(02/4/1975 -  02/4/2016) 

6. Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải 

phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới  

7. Chào mừng 62 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 

07/5/2016) 

8. Chào mừng 86 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng 

bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930 - 16/7/2016) 

9. Chào mừng 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945 - 02/9/2016) 



 7 

10. Chào mừng 71 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến 

(23/10/1945 - 23/10/2016) 

11. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành 

công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

12. Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm 

14. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm 

15. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta 

 

                     K/T TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận:                     PHÓ TRƯỞNG BAN  

- Ban Tuyên giáo Trung ương,  (báo cáo), 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh, 

- Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh,                                    

- Mặt trận và các đoàn thể,                                                                      (đã ký) 

- BTG các huyện, thị, thành ủy                                                                  

  và đảng ủy trực thuộc, 

- Sở Giáo dục và Đào tạo, 

- Sở Thông tin - Truyền thông,                                                      Trần Văn Thắng 

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch,                                                                                                                       

- Các cơ quan báo chí của tỉnh, 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa,  

- Lãnh đạo Ban và các phòng, 

- Lưu TGTU. 


