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* 

Số 1045 -CV/ĐUK 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

 

Ninh Thuận, ngày 08 tháng 8 năm 2022 

Tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày 

 Cách mạng tháng Tám thành công  

(19/8) và Ngày Quốc khánh nước 

 Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9)     

 

Kính gửi: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

 

 Thực hiện Công văn số 1379-CV/BTGTU, ngày 02/8/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám 

thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022); Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ 

quan – Doanh nghiệp hướng dẫn cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở công tác tuyên 

truyền như sau:  

 1. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp tổ chức sinh hoạt, tọa đàm ôn lại truyền thống về bối cảnh, diễn 

biến, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc Cách 

mạng tháng Tám năm 1945, trong đó tập trung:  

- Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước gần 

tám thập kỷ qua, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do 

Đảng khởi xướng và lãnh đạo; chú trọng tuyên truyền những bài học kinh nghiệm 

trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng Nhà nước của Nhân 

dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; nêu bật công lao, cống hiến to lớn của toàn 

Đảng, toàn dân và toàn quân ta, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các 

giai đoạn cách mạng. 

-  Lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc trong mỗi người Việt Nam, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay.  

 2. Đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, 

trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ, các ấn phẩm tuyên truyền của các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền cổ động trực quan trên các trục đường chính 

của tỉnh. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, phát động các phong 

trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm. Chú trọng tuyên truyền cho đối 

tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.  

 3. Biên soạn xuất bản sách, tài liệu tuyên truyền về Ngày kỷ niệm gắn với 
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tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh 

trong tình hình mới; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và 

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

 4. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp treo cờ Tổ quốc trong các Ngày lễ kỷ 

niệm (theo Thông báo của ủy ban nhân dân tỉnh).  

 * Khẩu hiệu tuyên truyền:  

 1. Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) !  

 2. 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 ! 

 3. Ninh Thuận đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, hiệu quả !  

 4. Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Ninh Thuận ra sức thi đua thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 !  

 5. Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Ninh Thuận quyết tâm thực hiện thắng 

lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng ! 

 6. Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận quyết tâm học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !  

 7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !  

 8. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !  

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

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy, 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu Văn phòng, Tuyên giáo Đảng ủy. 

                T/M BAN THƯỜNG VỤ 
                PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

               Trần Văn Bắc 
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