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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công
(19/8/1945- 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)
Thực hiện văn bản số 720/SVHTT&DL-QLVH ngày 30/7/2020 của Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyên truyền kỷ niệm 75
năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày
Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020);
Căn cứ văn bản số 21- HD/BTG-DV ngày 25/7/2020 của Ban Tuyên giáo
Huyện ủy Vĩnh Tường về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng
tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020);
UBND huyện Vĩnh Tường xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 75
năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày
Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), cụ
thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm khẳng
định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai
trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối
với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố
niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi
lên chủ nghĩa xã hội.
2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm giáo dục truyền
thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao
tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế
hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý
chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện phát huy cao độ tinh
thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi
đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...
Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần được gắn chặt chẽ với tuyên truyền Đại hội
đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVII và Đại hội XIII của Đảng.
II. NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý
nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng
tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu
tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập
quốc tế.
- Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng
dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất
nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to
lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè
quốc tế trong 75 năm qua.
- Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong
gần 35 năm đổi mới đất nước, trong đó nhấn mạnh và khẳng định “đất nước ta
chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”; làm rõ
thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen của đất nước cũng như yêu
cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là về phát
triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về bảo
vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...; đấu tranh,
phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị,
ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ
tịch Hồ Chí Minh.
- Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng
trong các tầng lớp nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội Thi
đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần
thứ XXVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.
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2. Hoạt động tuyên truyền
- Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trong huyện: Không tổ chức Lễ kỷ niệm.
Tuỳ theo điều kiện cụ thể, tổ chức gặp mặt, toạ đàm, giao lưu với nhân chứng lịch
sử, người có công với cách mạng, với Đảng, Nhà nước; trao tặng huy hiệu Đảng; tổ
chức dâng hương tưởng niệm, thăm quan di tích lịch sử, hành hương về nguồn,
các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; đẩy mạnh các
phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám
thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Đẩy các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên Cổng thông tin giáo tiếp
điện tử huyện, hệ thống Đài truyền thanh từ huyện và cơ sở, Bản tin KT-VHXH
Vĩnh Tường, bản tin của ngành; hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; sinh
hoạt chi bộ và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tuyên
truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.
- Xây dựng pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền… ở các khu trung tâm,
cơ quan, công sở. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào
mừng. Treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 10/9/2020.
- Tuyên truyền cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động tri ân,
thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công; đồng thời có các bài viết đấu
tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.
- Tổ chức các hoạt động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài
ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương. Động viên, khuyến khích
sáng tác về điển hình, nhân tố mới trong công cuộc đổi mới đất nước và trong
các phong trào thi đua yêu nước huyện Vĩnh Tường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện
Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức công tác tuyên truyền trên các phương
tiện thông tin (Cổng thông tin điện tử giao tiếp điện tử huyện, Đài truyền thanh
huyện), tuyên truyền trực quan (làm pano, băng zôn, khẩu hiệu, treo cờ hồng kỳ)
tại các khu vực trung tâm huyện, với nội dung và hình thức phong phú, hấp dẫn,
thiết thực, có tính giáo dục chính trị, tư tưởng sâu sắc; đưa tin, bài, ảnh phản ánh
kịp thời các hoạt động kỷ niệm ở các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị theo nội dung
Kế hoạch.
2. UBND các xã, thị trấn
Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền trên Đài TT
xã, thị trấn; tuyên truyền trực quan (làm pano, băng zôn, khẩu hiệu, treo cờ
Hồng kỳ, cờ Tổ quốc) về kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc
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khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, gắn với các phong trào thi
đua yêu nước chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng và các ngày lễ lớn
trong năm 2020.
Chỉ đạo, hướng dẫn các hộ dân ở vị trí tiếp giáp các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ,
đường trục xã, thôn, tổ dân phố… treo cờ Tổ quốc trước, trong dịp kỷ niệm.
3. Phòng Văn hoá & Thông tin huyện
Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm VH- TT- TT huyện, UBND các xã, thị trấn
thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền trên Đài TT huyện, Cổng TTGTĐT huyện, Đài TT các xã, thị trấn; tuyên truyền cổ động trực quan (làm
pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu, treo cờ Tổ quốc, cờ hồng kỳ) tại khu các
trung tâm huyện, xã và trên các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, đường trục xã, thôn, tổ
dân phố… trước, trong dịp dịp kỷ niệm.
IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công
(19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)!
2. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9 bất diệt!
3. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
4. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
5. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
6. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Sở VH, TT và DL (B/c);
- Sở TT&TT (B/c)
- Thường trực Huyện ủy (B/c),
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng VH&TT huyện;
- Trung tâm VH-TT-TT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, VH.

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Lê Chí Thái
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