
 

 

 

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

    BAN TUYÊN GIÁO 

                  *                                                  Bình Thuận, ngày 10 tháng 8 năm 2020 

 Số 210 - HD/BTGTU  

           

HƯỚNG DẪN  
tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống  

lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận (25/8/1945 - 25/8/2020) 

----- 
          

Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 688/KH/BCH, ngày 05/6/2020 của 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang 

tỉnh Bình Thuận (25/8/1945 - 25/8/2020) gắn với hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 75 

năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh nhà, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh 

nhà về truyền thống cách mạng vẻ vang, vai trò, nhiệm vụ to lớn của lực lượng vũ 

trang tỉnh Bình Thuận trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng  quê 

hương và bảo vệ Tổ quốc; qua đó, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong 

việc xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ; xây dựng 

nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, cùng cả nước bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa; củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân 

dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.  

2. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần triển khai sâu rộng, thiết thực, tạo 

hiệu quả giáo dục sâu sắc; chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao lòng tin, 

niềm tự hào, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao 

tinh thần trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang và cán 

bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Gắn công tác tuyên truyền với đẩy 

mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thăng lợi nhiệm vụ chính trị của 

từng địa phương, đơn vị, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các 

cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV và Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ 

VIII; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, cựu 

chiến binh; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ lực 

lượng quân sự thường trực và dân quân, tự vệ.  

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 



 

 

 

- Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân 

khu 7 và lực lượng vũ trang của tỉnh, địa phương qua 75 năm chiến đấu, xây dựng 

và trưởng thành, gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; sự nỗ lực cố gắng của lực lượng vũ trang tỉnh nhà trong 

tham mưu và làm nòng cốt trong hoạt động quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân vững mạnh, gắn với an ninh nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn 

“diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách 

mạng nước ta; những bài học kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn, yêu cầu 

nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận; trách nhiệm của hệ 

thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng, bảo 

vệ Tổ quốc hiện nay. 

- Truyền thống yêu nước, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, ý chí cách mạng kiên 

cường trong đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc 

và những chiến công oanh liệt của lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận trong các 

cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

hiện nay.  

- Tôn vinh và tri ân những đóng góp, cống hiến, hy sinh to lớn của các thế 

hệ cán bộ, chiến sĩ, sự phối hợp, giúp đỡ quý báu của cấp ủy, chính quyền, sự đùm 

bọc, che chở, nuôi dưỡng của nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đối với lực lượng vũ 

trang tỉnh Bình Thuận trong đấu tranh giải phóng dân tộc và giai đoạn cách mạng 

hiện nay; khẳng định sự trưởng thành, sự kế thừa và phát huy tinh thần “Tự lực, tự 

cường, chiến đấu oanh liệt, thắng lợi vẻ vang” của lực lượng vũ trang tỉnh Bình 

Thuận trong giai đoạn hiện nay. Nêu gương, nhân điển hình các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong xây dựng lực lượng vũ trang và xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân vững mạnh. 

- Tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, 

xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, nhất là bảo vệ toàn vẹn chủ quyền 

biển, đảo của đất nước; kịp thời phản bác các thông tin, luận điệu tuyên truyền sai 

trái và hoạt động chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch. 

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, do vậy, các địa 

phương, cơ quan, đơn vị căn cứ vào điều kiện cụ thể, lựa chọn phương thức phù 



 

 

 

hợp: tuyên truyền kỷ niệm nhưng vẫn bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 
[1]

  

1. Ban Tuyên giáo (Ban Tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy 

trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tham mưu cấp ủy, 

đơn vị chỉ đạo triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân 

bằng hình thức phù hợp, hiệu quả; tổ chức sinh hoạt chính trị về kỷ niệm 75 năm 

Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận gắn với việc phát động 

hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ 

trang tỉnh Bình Thuận (25/8/1945-25/8/2020) do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ 

chức
[2] 

, kết hợp tuyên truyền về sự kiện kỷ niệm với tuyên truyền Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIV của tỉnh, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, 

các sự kiện chính trị, xã hội lớn của địa phương. Chỉ đạo lực lượng báo cáo viên, 

tuyên truyền viên ở địa phương, đơn vị mình tăng cường các buổi báo cáo, nói 

chuyện chuyên đề về các sự kiện vào dịp kỷ niệm. 

Tùy điều kiện cụ thể để lựa chọn hình thức kỷ niệm phù hợp, như: tổ chức 

gặp mặt, tọa đàm, tôn vinh cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ 

trang, Mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong 

tham gia các cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ 

quốc tế,... Tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”; biểu dương, nhân rộng 

các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; các đối tượng có 

công trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà… nhằm động viên tinh thần sẵn 

sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ  Tổ quốc của lực lượng vũ trang tỉnh.  

2. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh căn cứ nội dung 

tuyên truyền nêu trên, xây dựng chuyên mục, chương trình, tăng lượng bài viết có 

tính giáo dục chính trị, tư tưởng sâu sắc về sự kiện kỷ niệm, về thành tựu phát triển 

trên các lĩnh vực của tỉnh; phản ánh và đưa tin kịp thời các hoạt động kỷ niệm ở 

các ngành, địa phương, đơn vị; phát hiện, biểu dương, nhân điển hình cá nhân, đơn 

vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập; cổ vũ các 

phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động tri ân, thăm hỏi các gia đình chính 

sách, người có công trên địa bàn tỉnh. 

                                           
1
 .Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

Covid-19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Công văn số 1810-CV/TU, ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

việc tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 1217-CV/BTGTU, ngày 03/8/2020 

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Nâng cao công tác tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19... 
2
. Kế hoạch số 1688/KH-BCH, ngày 05/6/2020 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về tổ chức Cuộ thi tiềm hiểu 75 năm 

Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận (25/8/1945-25/8/2020); Quy chế số 1689/QC-BCH, ngày 

05/6/2020 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quy chế cuộc thi tìm hiểu75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Bình 

Thuận (25/8/1945-25/8/2020). 



 

 

 

- Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đăng tải, thông tin 

về nội dung Kế hoạch số 1688/KH-BCH và Quy chế số 1689/QC-BCH, ngày 

05/6/2020 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh “về tổ chức cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày 

truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận (25/8/1945-25/8/2020)” nhằm 

tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, cộng tác viên, những 

người làm báo, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và tầng lơp nhân dân tỉnh nhà 

tìm hiểu, tham gia cuộc thi.  

3. Hội Nhà báo tỉnh và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, động viên các nhà 

báo, các văn nghệ sĩ tập trung sáng tác về đề tài  về truyền thống 75 năm của lực 

lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận; gương các anh hùng, liệt sĩ  của tỉnh nhà đã hy 

sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 

4. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan 

báo chí, bản tin, trang tin điện tử tích cực đưa tin, tuyên truyền sâu rộng về các 

hoạt động kỷ 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận; theo 

dõi, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm 

sai trái, xuyên tạc sự kiện lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch 

Hồ Chí Minh.  

5. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 

phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền trực quan, triển lãm, thư viện, văn hóa, 

văn nghệ, thể thao, triển khai các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan (băng 

rôn, panô, khẩu hiệu, giới thiệu sách báo…)… phục vụ nhân dân trong dịp kỷ 

niệm; chú ý tổ chức tốt các hoạt động thông tin, cổ động hướng về cơ sở, vùng sâu, 

vùng căn cứ kháng chiến. 

6. Đề nghị Tỉnh Đoàn Bình Thuận, chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh tổ chức các cuộc giao lưu kể chuyện về truyền thống lực lượng vũ 

trang tỉnh Bình Thuận nhằm góp phần nâng cao tinh thần, ý thức bảo vệ Tổ quốc 

cho thế hệ trẻ. 

7. Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực 

thuộc và các cơ quan quân sự địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan báo 

chí của tỉnh, Ban Tuyên giáo và các tổ chức chính trị- xã hội cấp huyện tổ chức tốt 

các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang 

tỉnh Bình Thuận.   

8. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ 

trang tỉnh Bình Thuận (25/8/1945 - 25/8/2020) được đăng tải trên Trang Thông tin 

điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, địa chỉ: btgtu.binhthuan.dcs.vn - 



 

 

 

mục Tài liệu tuyên truyền. Đề nghị các địa phương, đơn vị sử dụng để tuyên truyền 

rộng rãi trên báo chí, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. 

 

Nơi nhận                                                                              
- Ban Tuyên giáo Trung ương                                                                        

   (Hà Nội và T79-TPHCM),       (báo cáo)                                           

- Thường trực Tỉnh ủy,  

- UBND tỉnh,                                                                          

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

- Sở Thông tin và Truyền thông, 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  

- Ban Tuyên giáo (Ban Tuyên huấn) các huyện, thị, thành 

ủy,  đảng ủy trực thuộc; Mặt trận, đoàn thể tỉnh,                                             

 - Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,   

- Hội Nhà báo, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh,                                                                                

- Lãnh đạo Ban, 

- Phòng TT - TT,     

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hòa 
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