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HƯỚNG DẪN 

 tuyên truyền Kỷ niệm 595 năm Ngày chiến thắng Chi Lăng 

 (10/10/1427- 10/10/2022)  

 

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-BCĐ, ngày 07/02/2022 của Ban Chỉ đạo các 

ngày lễ lớn của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 về việc chỉ đạo tổ chức kỷ 

niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; hướng tới 

Kỷ niệm 595 năm Ngày Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2022), Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1-  Mục đích 

- Tuyên truyền, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân nhất là thế hệ 

trẻ về truyền thống lịch sử 595 năm Ngày chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 

10/10/2022). 

- Góp phần giáo dục truyền thống lịch sử đấu tranh bất khuất chống giặc 

ngoại xâm của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn nói chung, nhân dân các dân tộc 

huyện Chi Lăng nói riêng, qua đó khởi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự 

cường dân tộc; đấu tranh chống các âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình; 

xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch; tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, 

chính quyền và sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên 

và các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống quê hương Lạng Sơn anh hùng; 

tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác, 

học tập  góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ XVII đề ra. 

2- Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền cần được triển khai sâu rộng trước, trong và sau 

dịp kỷ niệm. 

- Công tác tuyên truyền cần được tổ chức bằng nhiều hình thức sinh động, 

thiết thực, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị; 

đảm bảo hiệu quả, thiết thực và có tính giáo dục sâu sắc; tránh hình thức, phô 

trương, lãng phí. 

 

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1- Tuyên truyền các nội dung theo Đề cương Kỷ niệm 595 năm Ngày chiến 
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thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2022), trong đó nhấn mạnh tuyên truyền 

những nội dung sau: 

- Tuyên truyền về bối cảnh lịch sử; diễn biến, ý nghĩa của chiến thắng Chi 

Lăng ngày 10/10/1427. 

- Truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của Nhân dân các dân tộc 

tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

III- HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1- Tuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

thao; chiếu phim, triển lãm; tuyên truyền cổ động trực quan: treo pa nô, áp 

phích, băng rôn khẩu hiệu, triển lãm. 

2- Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các nền 

tảng của mạng xã hội; các trang thông tin điện tử của các cấp, các ngành; thông 

qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, tài liệu, sách, báo (báo viết, báo 

nói, báo hình, báo điện tử...). 

3- Tuyên truyền lồng ghép thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc 

họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị, các buổi sinh hoạt chi bộ, chi hội, chi đoàn, 

họp thôn, bản, khối phố... 

IV- TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN 

 1. Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh:  

 - Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cấp ủy đảng tuyên 

truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng 

Chi Lăng, về truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân 

dân các dân tộc huyện Chi Lăng nói riêng và của tỉnh Lạng Sơn nói chung trong 

sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do đất nước. 

 - Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ; thể dục, thể thao chào mừng, 

Kỷ niệm 595 Ngày chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2022). 

2- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh: Phối hợp với Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về Kỷ niệm 595 năm Ngày 

chiến thắng Chi Lăng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường kiểm 

soát thông tin nhằm hạn chế thông tin tiêu cực; kiên quyết xử lý nghiêm những 

trường hợp sai phạm. 

3- Các cơ quan báo chí của tỉnh; các cơ quan báo chí Trung ương 

Thường trú trên địa bàn tỉnh: Tăng cường viết các tin, bài, phóng sự, chuyên 

mục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh 

về ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Chi Lăng qua đó khơi dậy niềm tự hào về 

truyền thống vẻ vang, hào hùng của chiến thắng Chi Lăng lịch sử, ghi nhớ công 

ơn các bậc tiền nhân đã có công giữ nước. Qua đó giữ gìn, phát huy những 

truyền thống tốt đẹp của quê hương, trở thành sức mạnh để xây dựng Lạng Sơn 

ngày càng giàu mạnh, văn minh. 
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 Để phục vụ cho công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đăng tải 

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 595 năm Ngày Chiến thắng Chi Lăng 

(10/10/1427- 10/10/2022) do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn biên soạn và 

phát hành trên Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại địa chỉ: 

http://tuyengiaolangson.vn.  

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Trung ương,  Báo cáo 

- Thường trực Tỉnh ủy,       

- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn 

thể CT - XH tỉnh, 

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực 

thuộc, 

- Ban TG, TH các HU,Th.U, ĐU trực 

thuộc, 

-  Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, 

- Lãnh đạo Ban, 

- Phòng LLCT&LSĐ, 

- Lưu VT 

 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Sơn 

 

 

http://tuyengiaolangson.vn/
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