
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SVHTTDL-QLVH&GĐ 
V/v tuyên truyền về xây dựng và phát huy giá 

trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam 

Lai Châu, ngày 29 tháng 11 năm 2022 

 
Kính gửi:  

 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;           

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các 

huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 552-CV/BTGTU ngày 23/11/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Lai Châu về tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy 

giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. 

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng và phát huy giá trị văn 

hóa, sức mạnh con người Việt Nam nhân dịp tổ chức Hội thảo khoa học “Hệ giá trị 

quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam 

trong thời kỳ mới” (dự kiến vào cuối tháng 11/2022), Sở Văn hóa, Thể Thao và du 

lịch yêu cầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, thành phố trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền đảm bảo phù hợp với tình hình thực 

tế của địa phương, đơn vị, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cảnh quan môi trường 

phong phú, sinh động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển con người 

toàn diện và xây dựng nền văn  hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo 

tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIV (có các mẫu tranh cổ động và khẩu hiệu tuyên truyền kèm theo). 

Nhận được văn bản này, yêu cầu Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Sở; Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả tuyên 

truyền gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (gửi 01 bản mền theo địa chỉ: 

namnq.sovhttdl@laichau.gov.vn), trước ngày 05/12/2022./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (B/c); 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
 

Trần Mạnh Hùng 
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MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY  

GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM 

(Kèm theo Công văn số          /SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày       tháng 11 năm 2022 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

I. Khẩu hiệu tuyên truyền tại Công văn số 904-CV/TU ngày 13/5/2022 

của Tỉnh ủy về khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng 

1. Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát 

triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, 

thường xuyên! 

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, con 

người Việt Nam để phát triển đất nước! 

3. Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho 

phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế! 

4. Giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan 

trọng bảo đảm sự phát triển bền vững! 

5. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc! 

6. Tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục 

tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước! 

7. Xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa 

giá trị truyền thống và giá trị hiện đại! 

8. Xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, 

lành mạnh! 

9. Bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn 

hóa Việt Nam! 

10. Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại phù hợp với thực tiễn 

Việt Nam! 

11. Văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực phát triển và soi đường cho quốc 

dân đi! 

12. Văn hóa là hồn cốt của Dân tộc! 

13. Văn hóa còn thì Dân tộc còn! 

14. Nêu cao quốc thể, danh dự con người Việt Nam! 

15. Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất! 

16. Con người là chủ thể, giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển! 

17. Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực 

của sự nghiệp đổi mới! 
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18. Phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến 

của mọi người Việt Nam! 

19. Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ 

cương, sáng tạo! 

20. Mục tiêu phấn đấu cao cả của dân tộc ta: hòa bình, thống nhất, độc lập, 

dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc! 

21. Bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ để xây dựng con người phát triển toàn diện! 

22. Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh! 

23. Phát huy nhân tố tích cực, nhân văn trong các tôn giáo, tín ngưỡng! 

24. Xây dựng báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại! 

25. Việt Nam - địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế! 

II. Một số khẩu hiệu bổ sung 

1. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam dân tộc,dân chủ, nhân văn, khoa học! 

2. Xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh! 

3. Phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội! 

4. Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con 

người để phát triển văn hóa! 

5. Phát huy vài trò quan trọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong sự 

nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững đất nước! 

III. Khẩu hiệu tuyên truyền của tỉnh 

1. Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; khơi 

dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa 

Lai Châu phát triển nhanh và bền vững! 

2. Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Lai Châu quyết tâm thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng! 

3. Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu quyết tâm thực hiện thắng 

lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025! 

4. Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển 

du lịch tỉnh Lai Châu! 
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