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Ninh Thuận, ngày 19 tháng 12 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

 

Thực hiện Công văn số 1671-CV/BTGTU, ngày 14/12/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và mừng xuân Quý Mão năm 

2023; Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu cấp ủy 

các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập trung một 

số nội dung sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung tại Công 

văn số 1363-CV/ĐUK, ngày 07/12/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về 

việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về 

tổ chức Tết Quý Mão năm 2023. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt 

động Mừng Đảng - Mừng Xuân và đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 

2023 cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp mình với tinh thần lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; qua 

đó tạo khí thế phấn khởi, cỗ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

và người lao động quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng 

bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai có hiệu quả kế hoạch phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh 

hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối nhằm nâng cao nhận 

thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về lịch sử vẻ 

vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo 

và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam qua 93 

năm; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của 

quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền 

với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.  

- Tổ chức các hoạt động chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng, mừng 

xuân Quý Mão 2023; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh và phúc lợi xã 

hội, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong dịp Tết, đảm bảo 
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mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết. Quan tâm các gia đình chính 

sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công nhân, người lao động tại các 

doanh nghiệp, nhất là người bị mất việc làm… Tổ chức thăm hỏi các gia đình liệt 

sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, các 

đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. 

- Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập 

quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến, Xuân về gắn với việc tuyên 

truyền, giáo dục, nâng cao ý thức tự giác của toàn dân trong thực hiện nghiêm các 

quy định về an toàn giao thông, phòng, chống pháo và vật liệu cháy nổ, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương 

mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.  

- Làm tốt công tác tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin, cổ động trực quan, thông qua đội 

ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.  

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, khơi dậy và bồi đắp niềm 

tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động 

viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động quyết tâm cao, nỗ 

lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn 

đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tạo tiền đề thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng.  

- Theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã 

hội, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết nguyên đán.  

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở triển khai treo cờ Tổ quốc tại cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp và thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức và người lao động báo treo cờ Tổ quốc tại nhà (theo Thông báo của UBND 

tỉnh). 

2. Thời gian thực hiện: Từ đầu tháng 01/2023, cao điểm từ ngày 

16/01/2023 đến 03/02/2023. 

3. Một số khẩu hiệu tuyên truyền  

- Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930- 03/02/2023)!  

- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão !  

- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách 

mạng Việt Nam !  

- Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Ninh Thuận quyết tâm thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 !  

- Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Ninh Thuận quyết tâm thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV !  
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- Ninh Thuận đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả !  

- Tết Quý Mão 2023 - Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm !  

- Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !  

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !  

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !  

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

(Đảng ủy Khối gửi kèm Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy phát hành). 

Yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai thực hiện. 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy Khối, 

- Các Ban, Văn phòng Đảng ủy khối, 

- Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu VP, Ban Tuyên giáo Đảng ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 
 

Trần Văn Bắc 
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