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KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng  

Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa 

XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) 

 

 Thực hiện Sao y số 1012/SY-VP, ngày 20/7/2020 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về hướng dẫn tổ chức các hoạt động 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 XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); 

 Kế hoạch số 70/KH-SVHTTDL ngày 24/7/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách 

mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa 

XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020). Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế 

hoạch tổ chức các hoạt động như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng 

tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong lịch sử đấu 

tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, ghi nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự 

nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin của 

Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; 

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, ý 

chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đoàn kết 

các dân tộc Việt Nam, 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; 

- Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, qua đó góp phần tạo 

sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các 

nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2020; thiết thực chào 

mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với 

điều kiện của từng cơ quan, đơn vị. 
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II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền 

1.1 Nội dung và khẩu hiệu tuyên truyền 

1.1.1. Về nội dung truyên 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 Tổ quốc, 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 hôm 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 Đảng các cấp tiến 

tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

1.1.2. Khẩu hiệu tuyên truyền 

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn 

Tri (17/8/1910-17/8/2020)! 

2. Đồng chí Lương Văn Tri - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung, bất khuất 

của cách mạng Việt Nam! 

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực 

chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-

17/82020)! 
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4.  Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)! 

5. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02-9 muôn năm! 

6. Phát huy tinh thần cách mạng Tháng Tám, đẩy mạnh các phong trào thi 

đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020! 

7. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

8. Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

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

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

11. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng chung sức xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh! 

12. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và 

kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!   

13. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công 

và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! 

1.2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền cổ động trực quan: Thay nội dung pa nô, áp phích, treo 

băng rôn, khẩu hiệu, trang trí cờ hoa trên đường phố, nơi tập trung đông dân cư, 

thị trấn, khu vực biên giới, cửa khẩu. 

- Tổ chức tuyên truyền cổ động bằng xe loa trên đường phố, trước các buổi 

chiếu phim, biểu diễn văn nghệ. 

- Lồng ghép tuyên truyền miệng trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, nhà văn hóa 

thôn, xã, thị trấn… Hướng dẫn cơ sở tùy vào điều kiện thực tế để tổ chức các 

cuộc tọa đàm, hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân dịp chào 

mừng kỷ niệm. 

Tuyên truyền, vận động các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và 

các hộ gia đình treo Cờ Tổ quốc và treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền từ ngày 

15/8 đến hết ngày 03/9/2020.  

1.3. Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 15/8/2020 đến hết ngày 03/9/2020.  

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm  

- Căn cứ điều kiện thực tế, các đơn vị chủ động tổ chức triển khai các hoạt 

động tuyên truyền thiết thực hiệu quả, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh 

covid-19.  

+ Thời gian: Từ ngày 15/8 đến hết ngày 03/9/2020. 
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- Tuyên truyền, vận động các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và 

các hộ gia đình treo Cờ Tổ quốc và treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ 

sở cơ quan, đơn vị từ ngày 15/8/2020 đến hết ngày 03/9/2020. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Chi từ nguồn ngân sách nhà nước đã cấp cho các đơn vị. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện  

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động 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) trên 

địa bàn huyện Văn Lãng. 

- Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, treo băng zôn khẩu hiệu, treo cờ Tổ quốc; Tổng hợp báo cáo kết quả sau 

khi kết thúc các hoạt động.  

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

- Thực hiện công tác trang trí tuyên truyền chào mừng kỷ niệm: treo băng 

rôn, khẩu hiệu, trang trí cờ hoa tại các cổng trào, trục đường chính chào mừng Kỷ 

niệm. 

- Hướng dẫn Đội tuyên truyền lưu động, hệ thống thiết chế nhà văn hoá, 

các câu lạc bộ tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực phù hợp chào mừng 

kỷ niệm trên địa bàn toàn huyện. 

3. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tổ chức các hoạt động chào mừng 

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).  

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng 

viên trong cơ quan, đơn vị. Vận động cán bộ, công chức, viên chức treo cờ Tổ 

quốc tại hộ gia đình. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương tổ chức 

triển khai các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thiết 

thực chào mừng kỷ niệm tại địa bàn theo Kế hoạch này. 

- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, ban ngành đoàn thể xã hướng dẫn các nhà 

văn hoá, câu lạc bộ tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn trên 

địa bàn xã.  

- Tuyên truyền, vận động các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và 

các hộ gia đình treo Cờ Tổ quốc và treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ 

sở cơ quan, đơn vị. Từ ngày 15/8/2020 đến hết ngày 03/9/2020. 
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Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng, yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển 

khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa,TT và DL tỉnh;   

- Sở Thông tin và TT tỉnh;  

- TT Huyện ủy,                          (B/c) 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị 

LLVT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đường Thị Xuyến 
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