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V/v 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) 

Đắk Nông, ngày 13 tháng 8  năm 2020 

   

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh; 

- Các cơ quan, báo chí trên địa bàn tỉnh; 

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

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

huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 422/KH – UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về 

tổ chức tổ chức 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); Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn và đề nghị 

các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền những nội dung như 

sau: 

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 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 quê 

hương, 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 tỉnh, 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 vui tươi, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo 

của Đảng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; các phong trào thi đua yêu 

nước tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, Đại hội Thi đua 

yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 

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

2. Hình thức thực hiện: 

- Tổ chức thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

báo chí, phát thanh, truyền hình. 

- Tuyên truyền qua các hình thức: Trang thông tin điện tử, xuất bản bản tin 

nội bộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị và các ấn phẩm tuyên 

truyền (bản tin, tờ rơi, tài liệu không kinh doanh)… ; tuyên truyền qua đội ngũ cáo 

cáo viên, tuyên truyền viên, mạng xã hội.  

- Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ 

động trực quan ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở....; trang trí, treo cờ Tổ quốc, 

cờ Đảng, cờ phướn chào mừng. 

- Biên soạn, xuất bản sách, tài liệu tuyên truyền những ngày lễ lớn gắn với 

tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh Đắk 

Nông, các cấp, các ngành; những gương điển hình, nhân tố mới; kết quả học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Báo Đắk Nông, Tạp chí Nâm Nung tăng cường chuyên trang, chuyên mục, 

phóng sự, tin, bài tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng 

Tháng Tám và ngày Quốc khánh 2/9 kịp thời, đủ nội dung, đúng định hướng, lan tỏa 

sâu rộng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và 

Nhà nước trong các tầng lớp nhân dân. 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục, phát sóng 

phim tài liệu chủ đề kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc 

khánh 2/9 vào khung giờ phù hợp; phản ánh, đưa tin kịp thời về các hoạt động kỷ 

niệm diễn ra trên địa bàn tỉnh, tạo bước ấn tượng mạnh mẽ, sâu sắc về lịch sử hào 

hùng đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.  

- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố,  Trung tâm văn hóa, thể 

thao và Truyền thông các huyện, thành phố: tăng cường công tác tuyên truyền 75 

năm ngày Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh 2/9 thông qua các hình thức 

thông tin lưu động, tuyên truyền cổ động trực quan như: pano; áp phích, khẩu 

hiệu… 

- Các cơ quan phát hành bản tin, tập san, tài liệu không kinh doanh; 

Cổng/trang thông tin điện tử tỉnh:  Xây dựng và cập nhật các tin, bài, đăng tải các 

video clip, banner hình ảnh, biểu ngữ cổ động,… để tuyên truyền trên các Trang 

thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Xuất bản bản tin nội bộ, các ấn phẩm, tài 



liệu tuyên truyền phát hành đến cơ sở; tổ chức tuyên truyền qua đội ngũ cáo cáo 

viên, tuyên truyền viên. 

Lưu ý: Thời gian thực hiện tuyên truyền: Trước, trong và sau 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).  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền 

thông tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền các nội dung trên đầy đủ, có hiệu 

quả./. 

 

Nơi nhận:     

-  - Như trên (t/h);  

-  - UBND tỉnh (b/c); 

-  - BTG Tỉnh uỷ (b/c); 

-     - Ban Giám đốc; 

-  - Trang TTĐT của Sở TTTT; 

    - Lưu VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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