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  HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              BAN THƯỜNG VỤ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

 Số:          /BTV-TGCSPL    Đà Nẵng, ngày      tháng 12 năm 2021 
  V/v tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 
 và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 
  

 

Kính gửi:   

 - Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận, huyện;  

- Các đơn vị trực thuộc; đơn vị thành viên; 

 - Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ thành phố. 

 

Năm 2022, là năm có các ngày lễ, kỷ niệm lớn của dân tộc, của thành phố, 

năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 

Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 119/2020/QH14 của 

Quốc hội về thí điểm tổ chức chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố, đồng 

thời tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành phố Đà Nẵng trực 

thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2022).  

Thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTGTU, ngày 20/12/2021 của Ban 

Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng về Hướng dẫn 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, 

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Đà Nẵng hướng dẫn 

công tác tuyên truyền năm 2022 trong các cấp Hội phụ nữ, cụ thể như sau: 

1. Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022 

1.1. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước 

- Kỷ niệm 92 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 

- 03/02/2022) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần. 

- Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch). 

- Kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 

29/3/2022). 

- Kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975 - 30/4/2022). 

- Kỷ niệm 68 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 

7/5/2022). 

- Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

19/5/2022). 
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- Kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 

19/8/2022) và ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945 - 02/9/2022). 

- Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).  

1.2. Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của 

Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam 

- Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư   

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1902 - 2022) 

- Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 

9/7/2022), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (07/8/1912 - 

07/8/2022), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước). 

- Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 - 

11/6/2022), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).  

- Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính 

phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (23/11/1922 - 23/11/2022). 

- Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 

28/3/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

- Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/2/1902 - 

01/2/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

- Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 

05/5/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

- Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022), lãnh đạo 

tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

- Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022), lãnh 

đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

1.3. Kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng và kỷ niệm năm 

tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành 

phố; tổ chức quốc tế, ngày lễ quốc tế 

- Kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử: Kỷ niệm 25 năm thành phố 

Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2022) theo Hướng dẫn số 

32-HD/BTGTU ngày 15/10/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về “Tuyên 

truyền kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 

01/01/2022)”; kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên 

không (18/12/1972 - 18/12/2022); kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 

(10/12/1952 - 10/12/2022).  
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- Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế: Kỷ niệm 152 năm ngày sinh V.I.Lênin 

(22/4/1870 - 22/4/2022); 136 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 

01/5/2022); 204 năm ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2022); 202 năm ngày 

sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2022); 105 năm Cách mạng tháng Mười 

Nga (07/11/1917 - 07/11/2022). 

2. Nội dung, hình thức tuyên truyền 

- Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các các tầng lớp phụ nữ về ý nghĩa 

các ngày lễ kỷ niệm năm 2022; truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của 

dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần 

đại đoàn kết toàn dân tộc…; những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 

2021 của Đảng bộ thành phố và các phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ thành phố; đặc biệt là thực hiện chủ đề năm 2022 của thành 

phố về “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và 

phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU 

ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, 

tuyên truyền viên, đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử 

quan trọng vào các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt chuyên đề, nói chuyện 

chuyên đề, tọa đàm... Sử dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền, tổ chức các 

cuộc thi tìm hiểu bằng hình thức trực tuyến, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, 

thể dục - thể thao chào mừng ngày kỷ niệm. 

- Vận động cán bộ, HVPN tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm các 

ngày lễ lớn quy mô của thành phố và cấp cơ sở bằng những hành động thiết 

thực, cụ thể; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động uống nước 

nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, hành trình về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói 

chuyện truyền thống. Tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh 

tại các khu di tích lịch sử, văn hóa tại địa phương. 

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, 

HVPN, đặc biệt chăm lo cho các hộ nghèo. Thường xuyên và chủ động nắm tình 

hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, HVPN và tầng lớp nhân dân; kịp thời phát 

hiện và tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội cấp trên 

những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của HVPN, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.    

- Tích cực tuyên truyền trên Website, Internet, mạng xã hội (Facebook, 

Zalo, Youtube, Fanpage, Group, Mocha, Vcnet...); chủ động đăng tải, chia sẻ 

các tin, bài viết tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện lịch sử của đất nước 

và thành phố, đồng thời đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên 

tạc, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch. Vận động, khuyến khích cán bộ, 
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HVPN các cấp đăng tải, chia sẻ thông tin vào các dịp kỷ niệm trên các trang 

mạng xã hội. 

- Xây dựng phóng sự, chuyên mục, tài liệu tuyên truyền những ngày lễ 

lớn gắn với các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội; 

Đẩy mạnh tuyên truyền các gương điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực và 

trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

3. Tài liệu tuyên truyền 

- Hướng dẫn số 38-HD/BTGTU, ngày 20/12/2021 của Ban Tuyên giáo 

Thành ủy Đà Nẵng về Hướng dẫn 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 (được đăng 

tải trên Website: http://www.phunudanang.org.vn, mục Tư liệu  Văn bản 

hoạt động Hội  Hội LHPN thành phố) 

- Sổ tay tuyên truyền năm 2022 do Ban Tuyên giáo Thành ủy phát hành. 

- Các đề cương tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, 

ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối 

tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; ngày thành lập, ngày truyền thống 

của các đơn vị, lực lượng vũ trang, đoàn thể thành phố; các tổ chức quốc tế, 

ngày lễ quốc tế do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan biên soạn, phát hành. 

- Phim tài liệu về cuộc đời hoạt động của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt 

của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt 

Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

thực hiện. 

4. Khẩu hiệu tuyên truyền 

- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần! 

- Nhiệt liệt chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2022)! 

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc 

Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2022)! 

- Nhiệt liệt chào mừng 47 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng 

(29/3/1975 - 29/3/2022)! 

- Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước! 

- Nhiệt liệt chào mừng 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất 

đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)! 

- Nhiệt liệt chào mừng 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 

(19/5/1890 - 19/5/2022)! 

http://www.phunudanang.org.vn/
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- Nhiệt liệt chào mừng 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2022) và ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)! 

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

- Phát huy truyền thống năng động, sáng tạo xây dựng thành phố Đà Nẵng 

trở thành đô thị thông minh theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa! 

- Đoàn kết, ra sức xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn 

minh, hiện đại! 

Trên đây là Công văn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện 

lịch sử quan trọng trong năm 2022, đề nghị các Hội LHPN các quận, huyện và 

các đơn vị triển khai thực hiện, lồng ghép báo cáo kết quả sau các đợt tuyên 

truyền kỷ niệm, sự kiện lịch sử của đất nước và thành phố để Ban Tuyên giáo - 

Chính sách Pháp luật tổng hợp, báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Thường trực, Thường vụ Hội LHPN thành phố; 
- Ban TG-CSPL, Hội LHPN thành phố; 
- Lưu: VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lương Thị Đạo 
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