
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 
 

 

Số: 2288 /UBND-VHTT 
Về việc tuyên truyền kỷ niệm  

75 năm Cách mạng tháng Tám  

và Quốc khánh nước CHXHCNVN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             

            Cẩm Xuyên, ngày  13 tháng 8 năm 2020 

      

 

Kính gửi:   

- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 
 

Thực hiện Công văn số 915/SVHTTDL-QLVH ngày 5/8/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 

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

Việt Nam, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

Treo băng rôn, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ Hồng kỳ, cờ vui, khẩu hiệu tuyên 

truyền tại trụ sở cơ quan, các trục đường chính của các xã, thị trấn và trung tâm 

nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố. Phát động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại 

các hộ gia đình. 

Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, trang 

thông tin điện tử của xã, thị trấn về vai trò ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng 

Tám, công lao đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách 

mạng giải phóng dân tộc… qua đó nâng cao lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê 

hương đất nước, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào 

thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.  

Kiểm tra, rà soát các cụm pa nô, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ Hồng kỳ… đã cũ, 

rách, bạc màu hoặc nội dung tuyên truyền không còn phù hợp và có kế hoạch thay 

mới nhằm đảm bảo tính trang nghiêm trong công tác tuyên truyền. 

Tăng cường lượng tin bài, mở các chuyên trang, chuyên mục tập trung tuyên 

truyền về chủ đề chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tuyên truyền cuộc đời hoạt động 

và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng 

giải phóng dân tộc; những điển hình nhân tố mới trên các lĩnh vực; đưa tin các hoạt 

động kỷ niệm trên địa bàn, biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt, phản ánh 

những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước… trên hệ thống truyền 

thanh, trang thông tin điện tử của huyện. 

Kẻ vẽ Pano, áp pích, treo khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục đường chính tại 

trung tâm huyện, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ hồng Kỳ hai bên tuyến đường Hà 

Huy Tập đoạn từ Km 525 đến Km 528, thay mới nội dung các cụm panô, áp 

phích phù hợp với nội dung tuyên truyền. 



 

 

3. Các cơ quan, đơn vị: 

Treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, cờ vui và khẩu hiệu tuyên truyền trước trụ sở cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các đơn vị có màn hình Led đăng tải nội dung tuyên 

truyền lên hệ thống.  

4. Phòng Văn hóa - Thông tin: Kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả tuyên 

truyền của các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo Ủy ban 

nhân dân huyện.  

5. Thời gian, khẩu hiệu tuyên truyền:  

Thời gian: bắt đầu từ ngày 16/8 đến ngày 05/09/2020.  

Khẩu hiệu tuyên truyền: 

- 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 

(2/9/945-2/9/2020)! 

- Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 muôn năm! 

- Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim 

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

- Phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm 

vụ then chốt, xây dựng văn hóa, con người là nền tảng tinh thần của xã hội! 

- 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! 

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” 

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

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

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

     Trên đây là một số nội dung tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách 

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

hội chủ nghĩa Việt Nam, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng 

Văn hóa - Thông tin) trước ngày 19/5/2020./.                                             
 

Nơi nhận:                

- Như trên; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Văn Thắng 
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