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HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2022) trên địa bàn thành phố
----Hướng đến kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 19/5/2022), Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm
132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc của người dân Việt
Nam với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên
và các tầng lớp nhân dân thành phố nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao to lớn và
cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam;
thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; góp phần khắc sâu và
thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy ý
chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại,
xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh,
vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố và bồi
đắp niềm tin của nhân dân thành phố với Đảng, Nhà nước, Đảng bộ và chính quyền
thành phố; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền mô hình hay, cách làm
sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; gắn với cuộc vận động và
các phong trào thi đua của các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị phát động
chào mừng nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Hồ Chí Minh.
- Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa sâu
rộng, tương xứng với tầm vóc lịch sử, thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với
tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước
và thành phố, góp phần tạo nên không khí phấn khởi thi đua và sự chuyển biến tích
cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cấp, ngành,
đoàn thể từ thành phố tới cơ sở.
2. Nội dung, tài liệu tuyên truyền
2.1. Nội dung tuyên truyền

2

- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ
Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng
của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; thể
hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam và tình cảm
yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí
Minh. Công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của
Đảng và dân tộc ta gắn với những dấu mốc lịch sử trọng đại: sự ra đời của Đảng Cộng
sản Việt Nam ngày 03/02/1930; thành lập Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); thắng lợi của nhân dân ta trong hai cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược;
- Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường cách
mạng Việt Nam; khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện mãi mãi đi theo
con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, xây dựng quê hương, đất
nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng
mong ước.
- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ
sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới,
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền về nội dung,
giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định
tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho
hành động của Đảng, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và
toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
- Tuyên truyền về kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
của Bộ Chính trị khóa XII và kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của
Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung phát hiện,
nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời
sống xã hội; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương
“người tốt, việc tốt”; tuyên truyền nhân rộng những gương điển hình tiêu biểu về
học tập và làm theo Bác trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập,
chiến đấu, công tác... phê bình những tổ chức Đảng có biểu hiện lơ là hoặc triển
khai Kết luận số 01-KL/TW có tính chất hình thức, thiếu sáng tạo, hiệu quả.
- Việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 về “Xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ
chức và đạo đức”.
- Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế,
sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị to lớn của tư
tưởng Hồ Chí Minh.
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- Tuyên truyền nổi bật các hoạt động tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào
sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam, phong trào thi đua yêu
nước của nhân dân và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các
cấp, ngành, đoàn thể từ thành phố tới cơ sở.
2.2. Tài liệu tuyên truyền
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2022) (Đính kèm); Tài liệu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2022 “Xây dựng, chính đốn Đảng, góp
phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo
đức”; Bản Thông tin nội bộ tháng 5/2022… các tài liệu do Ban Tuyên giáo Thành
ủy biên soạn và đã phát hành.
3. Các hoạt động kỷ niệm
3.1. Cấp thành phố
- Tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển
khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”.
- Tổ chức các hoạt động tri ân, dâng hương tại các di tích lịch sử cách mạng;
hướng dẫn tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm và chăm sóc các di tích cách
mạng, tham quan học tập tại các bảo tàng..; triển khai giảng dạy chương trình lịch
sử, văn hóa địa phương, lịch sử Đảng bộ cho học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng.
- Ngoài ra, căn cứ tình hình cụ thể trên địa bàn sẽ phát động các phong trào
thi đua; tổ chức thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí
Minh; sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật; tổ chức các hoạt
động văn hóa - thể thao và chiếu phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Lễ dâng
hương, báo công với Bác.
- Trang trí tuyên truyền trực quan trên các trục đường, khu công cộng, trụ sở
các địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Tổ chức các hoạt động hai bên bờ sông Hàn vào các tối thứ 7, chủ nhật
hàng tuần: chương trình vũ hội đường phố có hóa trang kết hợp biểu diễn nhạc hơi
các tác phẩm âm nhạc Việt Nam và quốc tế; biểu diễn âm nhạc đường phố; hát dân
ca, hô hát bài Chòi và biểu diễn âm nhạc dân tộc; chương trình ảo thuật đường phố;
chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật với chủ đề: “Vũ điệu sông Hàn”; hoạt
động “Sân chơi nghệ thuật thanh niên” với lễ hội dân vũ, khiêu vũ đường phố,
hiphop, các loại hình nghệ thuật đường phố, các hội thi dân vũ, ban nhóm nhạc,
khiêu vũ tập thể, các nhóm nhảy hiện đại, tìm kiếm tài năng thanh niên.
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3.2. Cấp cơ sở
- Tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, có thể tổ chức các hoạt
động, hình thức tuyên truyền phù hợp như: Tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng, lễ kết
nạp đảng viên mới, gặp mặt, giao lưu, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến
trong các lĩnh vực, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; phát động phong trào thi đua; tọa đàm, hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về
các phong trào thi đua yêu nước, về chuyên đề năm 2022; tổ chức thi tìm hiểu, kể
chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh; sáng tác và quảng
bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật; tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao và
chiếu phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Lễ dâng hương, báo công với Bác, tổ
chức các hoạt động về nguồn, tham quan học tập tại các Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo
tàng Quân Khu 5, nhà trưng bày Hoàng Sa…
- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các phương tiện cổ động trực quan, tổ
chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.
4. Tổ chức thực hiện
4.1. Các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy
- Tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm; quan tâm lãnh
đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt
động kỷ niệm có chiều sâu, ý nghĩa; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm
với các hoạt động phong trào sự kiện tại địa phương, đơn vị. Tăng cường tuyên
truyền về gương “người tốt, việc tốt”; các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong
học tập và làm theo Bác.
- Chỉ đạo, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân,
nhất là các gia đình chính sách, người có công với nước, khu căn cứ cách mạng, địa
chỉ đỏ, địa điểm lịch sử… trên địa bàn thành phố.
- Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp triển khai thực hiện có
hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần
chúng nhân dân theo tài liệu tuyên truyền (mục 2 hướng dẫn này).
- Kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các khẩu
hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền ở địa phương, đơn vị, trên trang tin, hệ thống đài
phát thanh.
4.2. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Liên hiệp các hội
Văn học - Nghệ thuật thành phố
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tổ chức sinh
hoạt cho cán bộ, đoàn viên, hội viên với các hình thức phù hợp; kết hợp tổ chức các
phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày kỷ niệm quan trọng này.
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- Tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể, triển khai đưa vào nội dung tuyên
truyền sự kiện này vào các đợt sinh hoạt chi đoàn, chi hội.
- Vận động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đăng tải thông tin, tuyên
truyền trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, fanpage, Vcnet.vn…).
- Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật thành phố tuyên truyền, vận động
văn nghệ sỹ bám sát thực tiễn, sáng tác và quảng bá những tác phẩm văn học - nghệ
thuật hay, đẹp, hấp dẫn, bổ ích, để cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tích cực
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4.3. Các cơ quan chức năng thành phố
- Sở Thông tin và Truyền thông thành phố chỉ đạo quản lý và kiểm soát tốt
công tác thông tin, tuyên truyền và hệ thống thông tin cơ sở; chỉ đạo các cơ quan
báo chí - xuất bản làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau dịp lễ kỷ niệm.
Thường xuyên chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các vi
phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân
thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ
khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Sở Văn hóa và Thể thao thành phố chỉ đạo hướng dẫn tổ chức tốt công tác
tuyên truyền, cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng rôn, pa nô, áp
phích, bảng điện tử; tùy tình hình thực tế tổ chức triển lãm, trưng bày chuyên đề;
xây dựng và chiếu phim; các chương trình văn hóa - văn nghệ,... vào dịp 19/5/2020
với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.
- Sở Ngoại vụ thành phố hướng dẫn, cung cấp thông tin cho phóng viên báo
chí nước ngoài trên địa bàn thành phố (khi có đề nghị) tuyên truyền về sự kiện này
theo tài liệu tuyên truyền (mục 2); tổ chức biên soạn và phát hành tài liệu tuyên
truyền trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; đồng thời
đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về
thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn
của tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo tuyên truyền trong giảng viên,
giáo viên, sinh viên và học sinh bằng nhiều hình thức như tổ chức sinh hoạt tọa
đàm, thi kể chuyện về Bác Hồ; biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động dâng
hương, tưởng niệm,... tri ân những đóng góp to lớn của Người.
4.5. Ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy
trực thuộc Thành ủy
- Chỉ đạo các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan như treo
cờ Tổ quốc, trang trí cờ phướn, pa nô, khẩu hiệu, băng- rôn và tuyên truyền trên
Đài Truyền thanh các xã, phường. Chỉ đạo, định hướng các hoạt động văn hóa - văn
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nghệ, thể dục, thể thao để chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ
đại (19/5/1890 - 19/5/2022).
- Hướng dẫn theo dõi tổ chức sinh hoạt chính trị trong nội bộ các cơ quan
phòng, ban. Biên tập, đưa nội dung tuyên truyền về sự kiện chính trị quan trọng này
vào nội dung Bản tin sinh hoạt chi bộ hoặc ấn phẩm tuyên truyền của từng địa
phương, đơn vị.
- Tập trung tuyên truyền kỷ niệm trên các phương tiện thông tin đại chúng,
trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các phương tiện thông tin, cổ động trực
quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Vận động, khuyến khích
cán bộ tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đăng tải, chia
sẻ thông tin về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, về tập thể, cá nhân
điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các
trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, VCnet.vn,...).
4.6. Các cơ quan báo đài, Cổng thông tin điện tử thành phố
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những công lao, cống hiến vĩ đại của
Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính
và lòng biết ơn vô hạn với Người; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu
nước cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; góp phần tuyên truyền và thực hiện có hiệu
quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây
dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo không khí vui tươi,
khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các
nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố.
- Tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, đa dạng; mở chuyên trang,
chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong
đó tập trung vào các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về thành tựu của Đảng, đất
nước và thành phố; những điển hình, nhân tố mới trong học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, đoàn thể, địa
phương.
- Đăng tải, phát sóng các diễn đàn, tọa đàm trao đổi về tư tưởng Hồ Chí
Minh; các chương trình văn hóa - nghệ thuật về Đảng, ca ngợi Bác Hồ, đất nước,
con người Việt Nam và thành phố Đà Nẵng từ các chương trình truyền hình của
Trung ương và địa phương.
5. Khẩu hiệu tuyên truyền
- Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
(19/5/1890 - 19/5/2022)!
- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh!
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- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “xây
dựng, chỉnh đốn đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính
trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”!
- Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng quyết tâm “Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”!
- Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
- Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt
xuất của Việt Nam!
- Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước!
- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch
Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố; đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực
hiện và báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Thành ủy trước ngày 30/5/2022 để tổng
hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.
Nơi nhận:
- CQ TT BTGTW khu vực MT-TN,
- Thường trực Thành ủy,
- Quận ủy, huyện ủy, đ/uỷ trực thuộc TU,
- Mặt trận và các tổ chức CT-XH TP,
- LHCHVH-NT TP,
- Sở: VH-TT, TT-TT, NV, GD-ĐT,
- BTG, BTH các QU, HU, đ/ủy trực thuộc TU,
- Lãnh đạo Ban,
- Các báo, đài thành phố,
- Cổng Thông tin điện tử thành phố,
- Lưu VT, TTBCXB.

