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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân 

dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2022); 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám 

thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2022); 120 năm Ngày sinh đồng 

chí Lê Hồng Phong (06/9/1902-06/9/2022); 92 năm Ngày Xô viết 

Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2022) 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 1912/HD-SVHTT ngày 25/7/2022 của Sở Văn hóa và 

Thể thao Nghệ An về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày cách mạng 

tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021); 120 năm Ngày sinh đồng 

chí Lê Hồng Phong (06/9/1902 - 06/9/2022); 92 năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh 

(12/9/1930 - 12/9/2022).  

UBND huyện Đô Lương xây dựng Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 

77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2022); 

kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/194519/8/2022) và 

Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 

02/9/2022); 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (06/9/1902- 06/9/2022), 

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; 92 năm Ngày 

Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2022) trên địa bàn huyện với các nội dung cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và lực lượng 

vũ trang, nhất là thế hệ trẻ về chặng đường lịch sử vẻ vang 77 năm xây dựng, chiến 

đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, tiếp tục khẳng 

định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ 

Chí Minh trong xác định đường lối bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng 

Công an nhân dân Việt Nam. 

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền 

thống yêu nước, khí thế hào hùng, tinh thần cách mạng của nhân dân ta dưới sự 

lãnh đạo của Đảng đã tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám thành 



2 

 

 

 

công, khai sinh ra nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đường lối, chủ 

trương, định hướng và những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua nhằm kiên 

định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.  

-Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm tri ân, tôn vinh, khẳng định 

công lao và những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp 

cách mạng của Đảng và dân tộc ta; để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ về 

thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong, góp phần giáo dục 

thế hệ hôm nay và mai sau. 

- Thông qua công tác tuyên truyền thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các 

thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khơi dậy tinh thần yêu 

nước góp phần đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng 

xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, huyện nông thôn mới”; 

phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng 

huyện Đô Lương trở thành thị xã theo hướng thương mại, dịch vụ trước năm 2030; 

xây dựng đô thị Đô Lương đạt đô thị loại IV trước năm 2025. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, tạo được khí 

thế cách mạng, tăng niềm tin của nhân dân vào con đường cách mạng của đất 

nước. Từ đó tạo sự đồng thuận và chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân 

dân trên địa bàn huyện.  

II. NỘI DUNG  

1. Nội dung tuyên truyền 

- Bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch 

sử của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945. 

- Những bài học về giành và giữ chính quyền cách mạng; những thành quả 

vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 77 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa. 

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trên địa bàn 

huyện. 

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

ngành Công an nhân dân và các ngành hành chính trong 77 năm qua. 

- tuyên truyền phản ánh thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to 

lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng  và dân 
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tộc ta, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Tấm gương về đạo đức cách 

mạng sáng ngời của đồng chí Lê Hồng Phong - Người chiến sỹ cộng sản suốt đời 

hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, tận trung với 

Đảng, tận hiếu với dân, son sắt thủy chung với đồng chí, bạn bè, luôn lạ quan tin 

tưởng vào thắng lợi của cách mạng. 

- Tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị. 

- Đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, 

phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền trên các phương tiện: hệ thống truyền thanh huyện, trên Cổng 

thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của huyện, hệ thống đài truyền thanh cơ 

sở. 

- Tuyên truyền cổ động trực quan bằng cụm cổ động, pano, áp pích, băng 

rôn, khẩu hiệu. 

- Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể 

thao... 

- Tuyên truyền bằng các hình thức khác như: Thông qua họp xóm, họp khối, 

sinh hoạt cơ quan, đơn vị… 

III. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt 

Nam(19/8/1945 - 19/8/2022), 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 

02/9: từ ngày 12/8/2022 đến 05/9/2022. 

2. Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 

12/9/2022): từ ngày 05/9/2022 đến 20/9/2022.  

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)! 

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

3. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm ! 

4. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 
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5. Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

6. Kỷ niệm 92 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930- 12/9/2022)! 

7. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (06/9/1902 -

06/9/2022)! 

8. Đồng chí Lê Hồng Phong - Người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất 

sắc của Đảng, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam! 

9. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025! 

10. Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống các ngành hành chính 

(28/8/1945 - 28/8/2022)! 

11. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân 

dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2022)! 

V.  PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu cho UBND huyện các văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền kỷ 

77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2022); 

kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/194519/8/2022) và 

Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 

02/9/2022); 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (06/9/1902-06/9/2022), 

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; 92 năm Ngày 

Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2022).  

- Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị và các cơ quan trên địa bàn tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền thiết thực và hiệu quả. 

- Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

- Xây dựng các chương trình, phóng sự, tin, bài tuyên truyền kỷ niệm các 

ngày lễ trên hệ thống Truyền thanh - Truyền hình huyện, Trang thông tin điện tử 

huyện. 

- Kiểm tra, rà soát hệ thống tuyên truyền trực quan đơn vị quản lý; tiến hành 

tháo dỡ toàn bộ các cụm cổ động, pano, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu... đã hết thời 

hạn tuyên truyền, nội dung không còn phù hợp hoặc cũ nát để không ảnh hưởng 

đến mỹ quan trên địa bàn huyện;thay thế nội dung cácpano, áp pích, cụm cổ động 

chính trị, Bảng điện tử, Cổng chào điện tử, khẩu hiệu tuyên truyền các ngày lễ. 

- Tổ chức treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, các khu vực trung 
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tâm, các tuyến đường chính. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên 

truyền trực quan, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở về kỷ niệm 77 năm 

Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2022); kỷ niệm 

77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/194519/8/2022) và Ngày 

Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2022); 

120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (06/9/1902- 06/9/2022), Tổng Bí thư 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; 92 năm Ngày Xô viết Nghệ 

Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2022). 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao theo kế hoạch 

của ngành đã được phê duyệt đầu năm. 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác khi được UBND huyện giao. 

3. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học 

Làm tốt công tác vệ sinh môi trường; công tác tuyên truyền; treo băng rôn, 

khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại cổng trụ sở của đơn vị quản lý. 

4. UBND các xã, thị trấn 

- Căn cứ kế hoạch của huyện để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trên địa bàn xã, thị.  

- Làm tốt công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn xã, thị; thay thế các 

pa nô, áp phích, cụm cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền đã cũ, bổ sung các khẩu hiệu 

tuyên truyền 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 

19/8/2022); kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

(19/8/194519/8/2022) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945- 02/9/2022); 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong 

(06/9/1902-06/9/2022), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 

Việt Nam; 92 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2022)trên các tuyến 

đường chính tại địa phương. 

- Vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, treo cờ Đảng, cờ 

Tổ quốc tại gia đình mình theo các mốc thời gian tuyên truyền nêu trên. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tổ chức tốt công tác 

vệ sinh; treo băng rôn, cờ Đảng, cờ tổ quốc, cờ hồng kỳ, khẩu hiệu tuyên truyền. 

- UBND Thị Trấn phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện kiểm tra hệ thốngđèn màu trang trí tại khu vực các ngã tư, tượng đài khởi 

nghĩa và một số địa điểm quan trọng trên trục đường 46 để làm tốt công tác truyên 

truyền các ngày lễ. 

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh cơ sở xây dựng và phát thanh các nội dung 
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tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ phù hợp và hiệu quả. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao theo kế hoạch 

đầu năm. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày truyền 

thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2022); kỷ niệm 77 năm Ngày 

Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/194519/8/2022) và Ngày Quốc khánh 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2022); 120 năm 

Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (06/9/1902-06/9/2022), Tổng Bí thư Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; 92 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh 

(12/9/1930 - 12/9/2022) trên địa bàn huyện. Đề nghị các đơn vị liên quan triển khai 

thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- Sở VH&TT(b/c); 

- Ban Tuyên giáo HU (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- Các cơ quan, danh nghiệp, trường học; 

- UBND các xã, Thị trấn; 

- Lưu VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh Quang 
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