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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày         tháng        năm 2020 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 911-CV/BTGTU ngày 09/7/2020 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy Hà Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành 

Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020); 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), Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các 

huyện, thị xã, thành phố: 

1. Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện 

a) Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo 

(01/8/1930 - 01/8/2020) 

- Tuyên truyền quá trình trưởng thành, phát triển và truyền thống vẻ vang của 

ngành Tuyên giáo trong 90 năm qua gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng 

và dân tộc; nêu bật những thành tựu và bài học kinh nghiệm qua 90 năm xây dựng 

và phát triển của ngành. Khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của ngành 

Tuyên giáo trong tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi 

mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

- Phản ánh sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng và 

các thế hệ cán bộ tuyên giáo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, 

đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, góp 

phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; biểu dương, nhân rộng 

những mô hình hay, cách làm sáng tạo; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến, đóng 

góp của các cấp, các ngành, các thế hệ cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ đối với 

công tác tuyên giáo của Đảng. 
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- Tuyên truyền chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối 

với công tác tuyên giáo và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các 

ngành, đoàn thể trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển 

mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy 

đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên 

giáo hiện nay. 

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

nước lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của 

Đảng diễn ra ở các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị. 

(Có Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương gửi kèm). 

b) 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) 

- 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 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 nhiệm vụ 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 
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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; các phong trào thi đua yêu nước, Đại hội 

Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ XI tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần 

thứ X, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. 

2. Yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn  

Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tăng cường thông tin tuyên truyền kỷ niệm 

90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020); 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); thực hiện tiếp 

sóng đầy đủ chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà 

Nam, Đài Truyền thanh cấp huyện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 
 

Nguyễn Duy Tuấn 
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