
 1 

  

HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử 

trong tháng 4, tháng 5 năm 2020 

–––––––––––––– 

       Kính gửi:     - Các Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Các Trung tâm: Văn hóa  - Thông tin; Văn hóa  - Thể thao;            

  Văn hóa, Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử của đất nƣớc trong tháng 

4 và tháng 5 năm 2020 nhƣ: kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất 

đất nƣớc (30/4/1975 - 30/4/2020); 134 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 

01/5/2020); 66 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2020); 130 

năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Trung tâm Văn hóa 

Nghệ thuật tỉnh hƣớng dẫn công tác tuyên truyền cổ động nhƣ sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của 

dân tộc; giáo dục tƣ tƣởng chính trị, lòng yêu nƣớc; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng 

cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cƣờng dân tộc, 

qua đó góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới 

đất nƣớc và hội nhập quốc tế dƣới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần phát huy sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, cổ vũ các 

phong trào thi đua yêu nƣớc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổ chức thành công đại hội đảng bộ 

các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

3. Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần đƣợc tổ chức với các hình thức phù 

hợp tình hình thực tế hiện nay, nội dung thuyết phục, hấp dẫn, có trọng tâm, 

trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong 

quần chúng nhân dân.  

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975 - 30/4/2020) 
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- Khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nƣớc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, 

thống nhất đất nƣớc; khẳng định đƣờng lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết dân 

tộc là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nƣớc của dân tộc. 

- Tinh thần anh dũng, mƣu trí, sáng tạo, quả cảm, vƣợt mọi gian khổ, hy 

sinh, quyết bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nƣớc và chủ quyền, toàn 

vẹn lãnh thổ Tổ quốc của quân và dân ta; nêu bật những thành tựu của đất nƣớc, 

của tỉnh và địa phƣơng sau 45 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi 

mới và hội nhập quốc tế hiện nay. 

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nƣớc về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, 

nhất là về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới.  

2. Tuyên truyền kỷ niệm 134 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 

01/5/2020) 

Tuyên truyền về tinh thần bất diệt của ngày Quốc tế lao động 1/5; về đấu 

tranh đòi tự do dân chủ, chống áp bức bóc lột, đòi hòa bình, độc lập dân tộc của 

công nhân lao động, tạo nên những dấu ấn lịch sử của dân tộc Việt Nam. 

3. Kỷ niệm 66 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2020) 

- Tuyên truyền tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ; 

khẳng định tinh thần anh dũng, mƣu trí, sáng tạo của quân và dân ta, nhất là 

đƣờng lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ 

tịch Hồ Chí Minh nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp xâm lƣợc.  

- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên 

xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nƣớc đã anh dũng chiến đấu, hy 

sinh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.    

- Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử lớn lao của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối 

với dân tộc Việt Nam và thế giới, phát huy truyền thống yêu nƣớc, niềm tự hào, tự 

tôn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ. 

4. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)  

 - Tuyên truyền thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Ngƣời đối với sự nghiệp cách 

mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 

- Thể hiện lòng thành kính tƣởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt 

Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nƣớc trên thế giới đối 

với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 



 3 

- Khẳng định sức sống trƣờng tồn của tƣ tƣởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm 

rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi 

mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản 

bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách 

mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. 

- Tuyên truyền kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phƣơng; biểu dƣơng những tập 

thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gƣơng “ngƣời tốt, việc tốt” trong các phong trào 

thi đua. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020“Tăng 

cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

trong sạch, vững mạnh”. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Biên soạn tài liệu, tin, bài; phối hợp với Đài phát thanh huyện, thị xã, thành 

phố tuyên truyền sâu rộng tới quần chúng nhân dân về ý nghĩa lịch sử của các ngày 

lễ kỷ niệm và những sự kiện trọng đại của đất nƣớc trong tháng 4, tháng 5; những 

thành tựu trong thời kỳ đổi mới đất nƣớc và hội nhập quốc tế; những thành tựu của 

tỉnh và của địa phƣơng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan: Pa nô, áp phích, 

băng zôn, cờ phƣớn, bảng điện tử, tuyên truyền trên các trục đƣờng chính tại trung 

tâm các huyện, thành phố, các xã, phƣờng, thị trấn, khu dân cƣ...; theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra nội dung tuyên truyền trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, khẩu hiệu 

đảm bảo tính chính trị, thời sự và mang ý nghĩa giáo dục tuyên truyền tốt. 

- Phối hợp tổ chức xe tuyên truyền phát thanh cổ động đi tuyên truyền phục 

vụ nhân dân tại cơ sở. 

- Hƣớng dẫn toàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn treo 

cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị của đất nƣớc. 

* Lưu ý: Tùy theo diễn biến tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19, các 

địa phương, đơn vị lựa chọn hình thức tuyên truyền cho phù hợp theo quy định 

của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

các cấp và khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn về phòng, chống dịch bệnh. 

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nhiệt liệt chào mừng 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất 

đất nƣớc (30/4/1975 - 30/4/2020)! 

2. Tinh thần Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nƣớc (30/4) và 

Ngày Quốc tế lao động (1/5) bất diệt!  
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3. Nhiệt liệt chào mừng 66 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 

(7/5/1954 - 7/5/2020)! 

4. Nhiệt liệt chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 

(19/5/1890 - 19/5/2020)! 

5. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta! 

6. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt 

xuất của Việt Nam! 

7. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nƣớc! 

8. Đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 

9.Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020! 

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

11. Nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

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

Trên đây là hƣớng dẫn tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự 

kiện lịch sử trong tháng 4, tháng 5 năm 2020, đề nghị các Phòng Văn hóa - Thông 

tin; các Trung tâm: Văn hóa - Thông tin, Văn hóa - Thể thao, Văn hóa, Thông tin - 

Thể thao các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai đạt hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 
- Sở VHTTDL;                              (để báo cáo)    
- Đ/c Nguyễn Thành Trung, PGĐ Sở  ;                                                                                         
- Phòng QLVH và GĐ; (để biết) 
- Đ/c GĐ Trung tâm VHNT; (để báo cáo) 
- Các phòng liên quan thuộc Trung tâm;  
- Lƣu: VT. 

                 KT. GIÁM ĐỐC 

                   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                 Đỗ Thị Mai Huệ 
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