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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, 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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

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

 

 

  

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-SVHTTDL ngày 24/7/2020 của Sở văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền, 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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 

02/9/2020); Hướng dẫn số 43-HD/BTG ngày 20/7/2020 của Ban Tuyên giáo 

Thành ủy về 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 hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); 

 Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, 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 hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố về ý nghĩa lịch sử của Cách 

mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhằm tiếp tục giáo dục lòng yêu nước, truyền 

thống lịch sử của dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; 

góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý 

của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội 

nhập quốc tế. 

 - Các hoạt động tuyên truyền phải được tổ chức sôi nổi, rộng khắp trên địa 

bàn toàn thành phố, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn với tiếp tục đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các 

phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 II. NỘI DUNG   

1. Công tác tuyên truyền 

1.1. Nội dung tuyên truyền 
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  - Tuyên truyền về bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh 

nghiệm của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý 

nghĩa lịch sử của Quốc dân Đại hội Tân Trào, Cách mạng tháng Tám và sự ra đời 

của 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 và trong sự nghiệp đổi mới đất 

nước, hội nhập quốc tế. 

 - Tuyên truyền những thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được 

trong 75 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, nhấn mạnh thắng lợi của các 

cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên 

Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, bảo vệ toàn 

vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. 

 - Tuyên truyền nêu bật những thành tựu to lớn qua gần 35 năm đổi mới đất 

nước, trong đó nhấn mạnh và khẳng định "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ 

hội, 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. 

 - Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua ở 

các cơ quan, đơn vị, địa phương, chú trọng nội dung khẳng định vị thế, giá trị 

trường tồn, tầm vóc lịch sử của "Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến" của 

Tân Trào - Tuyên Quang. 

 1.2. Hình thức tuyên truyền  

Căn cứ tình hình thực tế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao; sinh hoạt; biên tập tin bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; trưng bày giới thiệu sách, báo, tạp chí tại các điểm Bưu điện văn hóa, tủ 

sách nhà văn hóa; treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, cờ chuối, cờ dây trên 

các trục đường phố chính, tại các điểm tập trung đông dân cư; treo cờ Tổ quốc tại 

trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình trên địa bàn thành phố  

* Về khẩu hiệu tuyên truyền: Lựa chọn nội dung khẩu hiệu tuyên truyền theo 

Hướng dẫn số 35-HD/BTG ngày 16/01/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc 

tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2020 đảm bảo 

chính xác, phù hợp (có Hướng dẫn số 35-HD/BTG ngày 16/01/2020 của Ban 

Tuyên giáo Thành ủy kèm theo). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố 

 - Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị liên quan việc tổ chức các hoạt 

động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 75 

năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9. 
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 - Phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao thành phố, 

làm tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa của 

Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 02/9. 

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: Hướng dẫn các đơn vị sử dụng 

kinh phí cho việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng 

tháng Tám và Quốc khánh 02/9. 

3. Phòng Quản lý đô thị thành phố 

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện văn 

minh đô thị; thực hiện các quy định về quản lý đô thị trên địa bàn thành phố. 

 - Đôn đốc Công ty Cổ phần DVMT và QLĐT thực hiện bật đèn trang trí, đèn 

chiếu sáng trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm 

Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9. 

 4. Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao thành phố 

 - Kiểm tra, rà soát, tháo dỡ các pa nô, áp phích, băng rôn, cờ phướn nội dung 

không còn phù hợp hoặc chất lượng kém; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 

thông tin tuyên truyền, cổ động; biên tập tin, bài tuyên truyền bằng xe lưu động; 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử 

thành phố, hệ thống truyền thanh thành phố và hệ thống loa truyền thanh các xã, 

phường về nội dung, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

 - Treo 60 băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính (Chiến thắng Sông 

Lô, Bình Thuận, 17/8, Tân Trào, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung, 

Phạm Văn Đồng đoạn từ Cầu Chả đến UBND phường An Tường); cắm cờ chuối, 

treo cờ dây tại các điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh, ngã tám phường Tân Quang, 

ngã ba Cảnh sát giao thông, trên cầu Nông Tiến, cầu Chả, cầu Đen, trước cổng 

UBND thành phố, hoàn thành trước ngày 15/8/2020. 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tổ chức biểu 

diễn nghệ thuật quần chúng, các hoạt động giao lưu thi đấu thể thao phục vụ nhân 

dân thành phố trong dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 02/9. 

 5. Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị, Công ty Cổ 

phần Tuyên Quang xanh, Công ty TNHH môi trường đô thị Hưng Phát, Hợp 

tác xã vận tải và dịch vụ môi trường Thanh Bình 

Căn cứ nhiệm vụ được giao thực hiện một số nội dung sau: 

- Rà soát, sửa chữa các cụm điện trang trí và thay thế bóng cháy, hỏng trên 

các tuyến đường. Bật điện trang trí trước trụ sở cơ quan, đơn vị, các tuyến đường 

phố chính. Thời gian bật điện trang trí, điện chiếu sáng: từ 18 giờ ngày 16/8/2020 

đến ngày 20/8/2020 và từ ngày 30/8/2020 đến hết ngày 03/9/2020. 

- Chặt tỉa các cành cây che lấp hệ thống điện chiếu sáng, panô, áp phích 

tuyên truyền; trồng mới cây cảnh, hoa tại các bồn hoa trên địa bàn; thực hiện vệ 

sinh môi trường đảm bảo mỹ quan đô thị, hoàn thành trước ngày 15/8/2020. 
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6. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

   - Tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trên địa bàn về nội dung, ý nghĩa lịch 

sử của Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020. Treo 03 băng rôn khẩu hiệu 

tại trung tâm xã, phường và các trục đường chính trên địa bàn, hoàn thành trước 

ngày 15/8/2020. 

 - Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức biểu diễn văn nghệ quần chúng, các hoạt 

động giao lưu thi đấu thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng 

tháng Tám và Quốc khánh 02/9. 

 - Tuyên truyền vận động các cơ quan, doanh nghiệp của Trung ương, của tỉnh 

đóng trên địa bàn thực hiện việc chỉnh trang trụ sở cơ quan, đơn vị, treo cờ Tổ quốc, 

cờ chuối, băng rôn khẩu hiệu, bật điện trang trí, điện chiếu sáng tại đơn vị trong 

các ngày chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9. 

 - Tuyên truyền, đôn đốc đến các thôn, xóm, tổ dân phố và các hộ gia đình 

thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tổ chức tổng vệ sinh trụ sở, đường, phố, khu 

dân cư, khu vực công cộng, chỉnh trang cửa hàng, cửa hiệu, lắp đèn chiếu sáng, 

đèn trang trí, treo cờ Tổ quốc. Thời gian thực hiện từ ngày 05/8/2020 đến ngày 

05/9/2020. 

7. Ban Quản lý Di tích lịch sử - Văn hóa thành phố: Chỉ đạo các Tổ Quản 

lý di tích thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang, trang trí khuôn viên 

di tích; vận động các kiốt bày bán hàng gọn gàng, mỹ quan; mở cửa phục vụ và 

hướng dẫn nhân dân, du khách đến tham quan tại di tích. 

8. Các phòng, ban, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố: Căn cứ 

vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm 

Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 
 

   
Nơi nhận:                                                                                                                     
- UBND tỉnh; 

- Thường trực Thành ủy;                         (Báo 

- Thường trực HĐND thành phố;             cáo) 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;      (Thực 

- UBND các xã, phường;                      hiện) 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND thành phố; 

- Chuyên viên VX; 

- Lưu: VT-VH (D- 32b).                                            

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Chương 

 
KT. CHỦ TỊCPHÓ CHỦ TỊC 
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