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HƯỚNG DẪN 

tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 
(19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 

(2/9/1945 - 2/9/2022) gắn với  30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022);  
kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022) 

----- 
 

Căn cứ các Hướng dẫn số 52-HD/BTGTU, ngày 04/8/2022 về tuyên truyền kỷ 

niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022) và 

Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU, ngày 08/8/2022 về tuyên truyền kỷ niệm 77 năm 

Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc 

khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022) gắn với các hoạt động kỷ 

niêm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022) của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn tuyên truyền như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc ý nghĩa, 

vai trò, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch 

sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và 

sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp 

giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ đó tiếp tục củng cố niềm tin vào 

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

 - Giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa 

dân tộc; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng phát huy tinh thần yêu 

nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện lòng biết 

ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất 

đất nước; qua đó khẳng định ý chí quyết tâm đóng góp trong công cuộc xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

- Tuyên truyền giới thiệu về lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của quê 

hương, nhất là những thành tựu đạt được qua 30 năm tái lập tỉnh; góp phần thu hút 

nguồn lực đầu tư, phát triển trên các lĩnh vực của tỉnh nhà; tăng cường nắm bắt tình 

hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, 

xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. 
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- Tôn vinh và tri ân những công lao, cống hiến to lớn, quan trọng của đồng 

chí Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta trong 

sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa; giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng; qua đó nhằm khích lệ, 

cổ vũ cán bộ, đảng viên, quần chúng noi gương đồng chí Võ Văn Kiệt, chủ động, 

nhạy bén nắm chắc thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hăng say học 

tập, lao động, cống hiến sức lực, trí tuệ góp phần xây dựng, phát triển đất nước, 

quê hương phồn vinh, hạnh phúc; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 

nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022, nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

2. Yêu cầu 

- Hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, 

thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có tính giáo dục sâu sắc với nội dung, hình thức phù 

hợp, đúng quy định, tạo sức lan tỏa và không khí phấn khởi, hăng hái thi đua thực 

hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022, 

thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các công trình, phần việc chào 

mừng kỷ niệm 30 tái lập tỉnh của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 

nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Các hoạt động kỷ niệm cần đảm bảo các biện pháp thích ứng an toàn phòng, 

chống dịch Covid-19 theo quy định của Trung ương và của tỉnh. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 

19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 

2/9/2022), tập trung tuyên truyền các nội dung: 

- Bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách 

mạng tháng Tám; khẳng định tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 

tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó 

trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong giai đoạn đổi mới và 

hội nhập quốc tế hiện nay. 

 - Những thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 77 năm 

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; những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 

hơn 35 năm đổi mới; 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 
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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...; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế 

lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, 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 

cấp, các ngành, các địa phương, các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn 

đáp nghĩa”; tri ân công lao của các thế hệ đã có những đóng góp to lớn trong các 

cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Kỷ niệm 30 tái lập tỉnh Bình Thuận (1992-2022), tập trung các nội dung: 

- Gắn với tuyên truyền về Bình Thuận kiên trung, chịu nhiều đau thương, mất 

mát nhưng đồng bào các dân tộc trong tỉnh vẫn một lòng một dạ theo Đảng, góp 

phần giải phóng quê hương, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, 

xứng đáng với 12 chữ vàng: “Tự lực, tự cường, chiến đấu oanh liệt, thắng lợi vẻ 

vang”; khơi dậy tinh thần yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng tiếp 

tục hăng hái, lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm (2021 - 2015).  

- Tuyên truyền lịch sử cách mạng của ngành, cơ quan, đơn vị trong sự nghiệp 

giải phóng dân tộc; phản ánh đậm nét, sinh động những thành tựu to lớn của Đảng 

bộ, quân và dân tỉnh nhà đã phấn đấu đạt được trong 30 năm tái lập tỉnh trên các 

lĩnh vực kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống 

chính trị; kết quả thu hút nguồn lực thúc đẩy đầu tư, phát triển các khu công 

nghiệp, các công trình trọng điểm của tỉnh và Trung ương trên địa bàn…; sự đổi 

thay, phát triển ở các địa phương, nhất là địa bàn các huyện miền núi, hải đảo, 

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh qua 30 năm tái 

lập tỉnh Bình Thuận. 

 - Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng 

bộ tỉnh trong các tầng lớp nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước ở cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, nhất là những công trình, phần việc được triển khai thực 

hiện để chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022), các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, các sự kiện, hoạt động văn hóa 

- thể thao của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… Đồng thời, biểu dương những nhân 

tố mới và điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất 

kinh doanh, , trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 
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- Tổ chức xem phim tài liệu, phóng sự, các tài liệu gắn với tuyên truyền các 

hoạt động kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, kỷ niệm 30 tái lập tỉnh; những thành tựu phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước; những thành tựu đạt được qua 30 năm tái lập tỉnh; 

tiềm năng và triển vọng phát triển của tỉnh trong thời gian đến; những gương điển 

hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

3. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 

23/11/2022) 

- Thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo 

xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; người học trò xuất sắc của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh; chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì hạnh phúc của 

Nhân dân, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

- Những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách 

mạng của Đảng và dân tộc; là một trong những người đi đầu công cuộc đổi mới ở 

Việt nam (từ năm 1986) với những chỉ đạo, điều hành mang dấu ấn quan trọng, táo 

bạo trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, góp phần đưa đất nước ta 

vượt qua thời điểm khó khăn, bước vào thời kỳ ổn định và phát triển; khẳng định 

đồng chí Võ Văn Kiệt là nhà lãnh đạo thực tiễn, có tư duy chiến lược, quyết tâm 

đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn tìm tòi, trăn trở tổ chức 

thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. 

- Phẩm chất cao đẹp của đồng chí Võ Văn Kiệt: Luôn hết lòng vì đất nước, vì 

Nhân dân, lấy mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân 

dân làm lẽ sống; luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết 

thống nhất trong Đảng, thương yêu đồng bào, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa 

Đảng với Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là tấm gương sáng 

cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là thế hệ trẻ học tập, noi theo. 

- Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau hơn 35 năm 

thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo và khởi xướng; khẳng định sự lãnh 

đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và vai trò, đóng góp to lớn của cán bộ, 

đảng viên, quần chúng. 

- Tình cảm của cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước và của bạn bè 

quốc tế đối với đồng chí Võ Văn Kiệt. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp để lựa chọn hình thức tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, 

hiệu quả, chất lượng, như: Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm; tuyên truyền trên trang thông 
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tin điện tử, website, các trang, nhóm trên mạng xã hội của cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp; thông qua sinh hoạt chi bộ, đoàn thể… 

* Tài liệu tuyên truyền:  

- Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 
2/9; 30 năm tái lập tỉnh (1992 - 2022) với chủ đề: “Bình Thuận: Tiềm năng, thành tựu 
và triển vọng phát triển do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn (có gửi kèm theo). 

- Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt 
(23/11/1922 - 23/11/2022) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn (có gửi kèm theo). 

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-
19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 
2/9/2022)! 

2. Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt! 

3. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! 

4. Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám, đẩy mạnh các phong trào thi 
đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 
năm 2022! 

5. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022)! 

6. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám,  Quốc 
khánh nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 và 30 năm ngày tái lập tỉnh 
Bình Thuận!  

7. Đảng bộ và Nhân dân Bình Thuận quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025)! 

8. Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bình Thuận ra sức thi đua thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022! 

9. Nhiệt liệt chào mừng 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt 
(23/11/1922 - 23/11/2022)! 

10. Đồng chí Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân ta! 

11. Đồng chí Võ Văn Kiệt - người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời 
phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân! 

12. Đồng chí Võ Văn Kiệt - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh! 

13. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

14.  Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 
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15. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

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

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN                                                                                     

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh 

đạo doanh nghiệp; các đoàn thể Khối tùy theo tình hình thực tế tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền kỷ niệm phù hợp; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; 

định hướng đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù 

địch về các nội dung liên quan; đồng thời báo cáo kết quả tuyên truyền, tổ chức các 

hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh về Đảng ủy Khối (theo mẫu đính kèm) chậm 

nhất ngày 25/8/2022. 

Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, tổng hợp  và tham 

mưu báo cáo kết quả tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập 

tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022) cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, (b/c)             
- Thường trực Đảng ủy Khối, 
- Các đoàn thể Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VP, TGDV. 
 
 
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 
 
 
 

 

           Phạm Thị Tố Loan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH                                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 CHI, ĐẢNG BỘ …………………………………………. 
 

 

 
BÁO CÁO 

kết quả tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022) 
----- 

 

Stt 
Công tác tuyên truyền,  

tổ chức các hoạt động kỷ niệm  
(nêu rõ nội dung, hình thức, thời gian thực hiện) 

Thực hiện các công trình, phần việc chào mừng 
kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận  

(1992 - 2022)  
(nếu có thì ghi rõ nội dung, địa điểm, thời gian 

 hoàn thành, giá trị)  

Ghi chú 

    

    

 

                                                     Bình Thuận, ngày        tháng       năm 2022 
                                                                                                                                                                  T/M CẤP ỦY 
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