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Số:  

V/v tuyên truyền kỷ niệm các ngày 

lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng 

của đất nước, của tỉnh năm 2022 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng  01  năm 2022 

 

 

  Kính gửi:   

    - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

    - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 944-KH/TU ngày 31/12/2022 của Tỉnh ủy về việc 

tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 

năm 2022; Công văn số 514/UBND-VP ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh về việc 

triển khai Kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch 

sử quan trọng trong năm 2022. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực hiện các nội dung 

theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn số 514/UBND-VP ngày 

14/01/2022. Trong đó lưu ý các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên về truyền 

thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, 

lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, 

niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin 

vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần thực hiện có 

hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ 

vũ phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết Đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

3. Các cơ sở giáo dục căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể để lựa chọn 

các hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm đúng các quy 

định về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

4. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm tập trung vào các ngày kỷ niệm lớn 

của đất nước như: Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3-
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2); Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 47 năm Ngày giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4); Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến 

thắng Ðiện Biên Phủ (7-5); Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19-5); Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19-8); 40 năm 

ngày Nhà giáo Việt Nam, … 

5. Tổng hợp những hoạt động tuyên truyền, những hình ảnh, video clip, … 

gửi về email: phongcthssv.brvt@gmail.com sau mỗi lần tuyên truyền. 

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các 

đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

(Đính kèm Kế hoạch số 944-KH/TU ngày 31/12/2022 của Tỉnh ủy về việc 

tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, 

của tỉnh năm 2022 và Công văn số 514/UBND-VP ngày 14/01/2022 của UBND 

tỉnh) 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vp UBND tỉnh (b/c); 

- Ban TG tỉnh ủy (b/c); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP, TiếnNX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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