
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 
 

 

Số:             /UBND-VHTT                      
 V/v hướng dẫn công tác 

    tuyên truyền Quý I năm 2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 01 năm 2023 

  
 

          

Kính gửi: 

 

 

- Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố; 

- Phòng Quản lý đô thị thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

      
 

 Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-SVHTTDL ngày 23 tháng 12 năm 2022 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng về tuyên truyền kỷ niệm các 

ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý I năm 2023; 

  Thực hiện Kế hoạch số 235-KH/TU ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 

Thành ủy Cao Bằng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử 

quan trọng trong quý I năm 2023. 

 Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng hướng dẫn thực hiện công tác tuyên 

truyền trong Quý I năm 2023 cụ thể như sau: 

 I. CÁC NGÀY LỄ KỶ NIỆM VÀ SỰ KIỆN TRONG QUÝ I NĂM 2023 

1. Kỷ  niệm 93 năm Ngày  thành  lập  Đảng  Cộng  sản  Việt  Nam 

(3/2/1930 - 3/02/2023), gắn với 82 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo 

cách mạng Việt Nam (28/11/1941 - 28/01/2023) và đón tết Nguyên đán Quý 

Mão 2023. 

2. Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của 

tỉnh Cao Bằng (01/4/1930 - 01/4/2023). 

3. Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023). 

4. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913- 

15/02/2023). 

5. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913-

17/3/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

II. THỜI GIAN, NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN  

1. Thời gian treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền 

- Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 

- 03/02/2023); 82 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng 

(28/01/1941 - 28/01/2023) và đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.  

Thời gian: từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày 10/02/2023.  
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- Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của 

tỉnh Cao Bằng (01/4/1930 - 01/4/2023).  

Thời gian: từ ngày 28/3/2023 đến hết ngày 04/4/2023.  

2. Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền 

(1) Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý 

Mão 2023! 

(2) Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/2/1930 - 03/2/2023)! 

(3) Toàn  Đảng,  toàn  dân,  toàn  quân  phấn  đấu  thực  hiện  thắng  lợi  

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!  

(4) Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng quyết tâm 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025! 

(5) Toàn  Đảng,  toàn  dân,  toàn  quân  ra  sức  thi  đua  thực  hiện  thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023! 

(6) Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu 

tiên của tỉnh Cao Bằng (01/4/1930 - 01/4/2023)! 

(7) Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 

(8) Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

(9) Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

(10) Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

(11) Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

           III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố 

- Có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác treo cờ Tổ quốc, 

tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ kỷ niệm trên địa bàn đảm bảo nội 

dung và thời gian theo kế hoạch. 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục, thể thao trên địa bàn Thành phố; Chỉ đạo Đội kiểm tra Liên ngành Văn hóa - 

Thông tin; phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, 

quản lý địa bàn về tình hình hoạt động dịch vụ văn hóa - thông tin, xử lý nghiêm các 

vi phạm phát sinh trong thời gian diễn ra các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện. 

2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến phố chính trong 

trung tâm, cửa ngõ vào Thành phố theo thời gian, nội dung tuyên truyền, cụ thể: 

+ Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng  Cộng  sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2023), gắn với 82 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh 

đạo cách mạng Việt Nam (28/11/1941 - 28/01/2023) và đón tết Nguyên đán Quý 

Mão 2023. 
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+ Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của 

tỉnh Cao Bằng (01/4/1930 - 01/4/2023). 

- Hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn các câu lạc bộ văn hóa - thể thao trên địa 

bàn, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ -  thể thao chào mừng 

các ngày lễ kỷ niệm. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền theo chủ đề các ngày lễ kỷ niệm, 

các hoạt động phong trào văn hóa, thể thao cho các xã, phường; các tổ chức Hội, 

câu lạc bộ trên địa bàn Thành phố. 

- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền theo chủ đề các ngày lễ kỷ niệm. 

Kịp thời đưa tin tuyên truyền, phản ánh các hoạt động hướng tới các ngày lễ kỷ 

niệm trên địa bàn thành phố. 

- Xây dựng phương án, cách thức hỗ trợ các trạm truyền thanh cơ sở đảm 

bảo vận hành thông suốt trong quá trình tiếp sóng, phát sóng; xây dựng chương 

trình phát thanh của địa phương. 

3.  Phòng Quản lý đô thị Thành phố 

Theo nội dung các khẩu hiệu tuyên truyền, chỉ đạo đơn vị cung ứng dịch 

vụ công ích kịp thời cập nhật nội dung tuyên truyền đảm bảo thời gian trên bảng 

chữ điện tử tại cổng chào xã Chu Trinh. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

- Các ngày lễ kỷ niệm trong Quý I năm 2023, mỗi đơn vị treo thực hiện 

tối thiểu 01 băng khẩu hiệu tại trụ sở làm việc, hoặc nơi tập trung đông người. 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quản lý tổ chức treo khẩu 

hiệu trước cổng trụ sở theo chủ đề các ngày lễ kỷ niệm; đôn đốc các hộ gia đình, 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức treo cờ Tổ quốc đảm bảo thời gian. 

- Chỉ đạo các đoàn thể, đội văn nghệ quần chúng cấp cơ sở, các câu lạc bộ 

văn hoá văn nghệ - Thể dục, thể thao trên địa bàn tổ chức các hoạt động văn 

hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện. 

- Chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Thông tin; Phòng, chống tệ 

nạn xã hội cấp cơ sở đã được thành lập tăng cường công tác kiểm tra, quản lý 

địa bàn về lĩnh vực văn hoá, thông tin; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

 Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn 

vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận:                     
- Như trên; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Lãnh đạo UBND Thành phố; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Văn phòng Thành ủy; 

- Trang Thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT, VHTT.                                                                                                                        

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Vũ Văn Đệ 
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