
 

  HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 BAN THƯỜNG VỤ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số: 1203/BTV-TG           Đà Nẵng, ngày 11 tháng  8  năm 2020 

V/v hướng dẫn 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)  
 

Kính gửi:   

 - Hội LHPN các quận/huyện; ĐVTT, ĐVTV; 

 - Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ thành phố. 
 

  Căn cứ Hướng dẫn số 81-HD/BTGTU, ngày 24/7/2020 của Ban Tuyên 

giáo Thành ủy v/v 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), Ban Thường vụ Hội LHPN thành 

phố Đà Nẵng đề nghị Hội LHPN các quận huyện; ĐVTT, ĐVTV; Ban Tuyên 

giáo - Nữ công LĐLĐ thành phố triển khai một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên tuyền sâu rộng trong các cấp Hội, 

cán bộ, HVPN về 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); 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; 

những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới đất nước, 

… qua đó nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát 

vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc; thể hiện lòng 

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

nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng toàn dân, toàn quân trong công 

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt toàn 

Đảng, toàn quân và toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức ra sức phấn 

đấu, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2020, lập thành tích chào 

mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, 

tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.  

2. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các cấp 

Hội phát huy hiệu quả các loại hình tuyên truyền cổ động thông qua việc treo cờ 

Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tại cơ quan, đơn vị…; tăng cường hình thức tuyên 

truyền thông qua mạng xã hội (Zalo, facebook, …) nhưng vẫn đảm bảo ý nghĩa 

giáo dục sâu sắc, có sức thuyết phục cao, lan tỏa rộng, tạo không khí phấn khởi, 

củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đồng thời 

đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch 

sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sủ của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo 

của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 



 

3. Tùy theo tình hình thực tế, các hoạt động phối hợp tuyên truyền, kỷ 

niệm cần tổ chức đa dạng, đảm bảo an toàn trật tự xã hội phù hợp với tình hình 

phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, đơn vị. 

4. Tài liệu tuyên truyền  

- Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám 

thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) (đăng tải trên Website: 

http://www.phunudanang.org.vn, mục Tư liệu  Tài liệu hoạt động Hội). 

- Phim tài liệu khoa học về 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam ra đời, xây dựng và phát triển (Ban Tuyên giáo TW chỉ trì, phối hợp với Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học TW thực 

hiện) 

- Phóng sự tài liệu về 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) do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện (phát sóng 

trên Đài truyền hình Việt Nam) 

5. Khẩu hiệu tuyên truyền 

- Nhiệt liệt chào mừng 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)! 

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

- Đoàn kết, ra sức xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn 

minh, hiện đại! 

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố 

Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025! 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

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

Trên đây là Công văn hướng dẫn 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), đề nghị Hội 

LHPN các quận/huyện và các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên, Ban Tuyên 

giáo - Nữ công LĐLĐ thành phố phối hợp triển khai cho các cấp Hội phụ nữ cơ 

sở để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, HVPN./. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực, Thường vụ Hội LHPN TP; 

- Hội LHPN các quận/huyện, ĐVTT, ĐVTV;  

- Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ TP; 

- Ban Tuyên giáo Hội LHPN TP;  

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Tăng Hoàng Hôn Thắm 

 

 

http://www.phunudanang.org.vn/
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