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HƯỚNG DẪN 
Công tác tuyên truyền trọng tâm tháng 8, 9 năm 2015 

 

 

 Ban Tuyên giáo Quận ủy hướng dẫn các cấp ủy cơ sở đảng một số nội dung 

tiến hành các hoạt động tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm trọng tâm trong tháng 8, 9 

năm 2015 như sau:  

1. Mục đích, yêu cầu 

1.1. Mục đích 

- Giúp cấp ủy cơ sở đảng định hướng nội dung tuyên truyền cho cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức và quần chúng Nhân dân 

nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc; bồi dưỡng và phát 

huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào 

sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

- Gắn tuyên truyền kỷ niệm trọng tâm tháng 8, 9 năm 2015 của đất nước với 

tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 1 lần thứ XI, nhiệm kỳ 

2015 – 2020. 

1.2. Yêu cầu 

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức với nhiều hình thức 

đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan 

tỏa; kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những việc làm thiết thực chăm lo nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. 

2. Nội dung tuyên truyền 

2.1. Tuyên truyền trọng tâm tháng 8, 9 năm 2015 

2.1.1. Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Công an nhân dân (19/8/1945 

- 19/8/2015) và 10 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 

19/8/2015). Thực hiện theo Kế hoạch số 182/ KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 

2015 của Ủy ban nhân dân quận 1. 

2.1.2. Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và 

Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015).  

- Tổ chức sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ quận 1: Tất cả các cơ sở 

đảng trực thuộc Đảng bộ quận 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Đề cương  tuyên 

truyền Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc 

khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015) do Ban 

Tuyên giáo phát hành; chú ý liên hệ với kết quả nhiệm vụ chính trị trong 40 năm 

của Đảng bộ quận 1, trong đó lồng ghép tuyên truyền kết quả  Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ quận 1 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
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Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận, căn cứ Đề cương tuyên truyền do Ban 

Tuyên giáo phát hành tổ chức sinh hoạt tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch 

sử, cách mạng cho đoàn viên, hội viên. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền: Thực hiện theo Kế hoạch của Quận 

ủy. 

Lưu ý: Các đơn vị sau khi tổ chức triển khai gửi báo cáo nhanh về Ban 

Tuyên giáo (chậm nhất vào ngày 15 tháng 9 năm 2015) tổng hợp báo cáo 

Thường trực Quận ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy. 

2.1.3. Các ngày lễ lớn trọng tâm khác trong tháng 8, 9 năm 2015 

- Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 -

20/8/015). 

- Kỷ niệm 70 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2015), Kỷ 

niệm 85 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2015). 

2.2. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật 

của Nhà nước  

2.2.1. Tiếp tục tuyên truyền biển, đảo  

Cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận 1, Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức chính trị - xã hội quận: xác định rõ việc tuyên truyền biển, đảo là nhiệm vụ 

chính trị thường xuyên trong năm 2015. Hàng quý tổ chức triển khai tuyên truyền 

cho toàn thể cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các đoàn thể, cán bộ hưu trí, công 

nhân, viên chức, lực lượng chính trị nòng cốt, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn 

vị, tổ chức để hiểu rõ, đồng tình, ủng hộ đường lối, quan điểm, chính sách của 

Đảng và Nhà nước đối với các vấn đề liên quan đến chủ quyền, quyền chủ quyền 

của ta trên biển Đông.  

Sau khi tổ chức triển khai gửi báo cáo nhanh về Ban Tuyên giáo tổng hợp. 

2.2.2. Tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng; chính sách, 

pháp luật của Nhà nước trong năm 2015 

- Hiến pháp sửa đổi được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6. 

- Tiếp tục tuyên truyền Luật Biển Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông 

qua ngày 21/6/2012 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. 

2.2.3. Tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 1 lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2015 – 2020 và chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 

X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Thực hiện tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 1 lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh 

lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt 

Nam lần thứ XII (theo Kế hoạch số 164-KH/QU, ngày 22 tháng 01 năm 2015 của 

Ban Thường vụ Quận ủy). Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể 

thao chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 

2015 - 2020. 
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2.3. Cách thức thực hiện 

- Tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền về mục 

đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử của các sự kiện bằng nhiều hình thức: tổ chức hội thi, 

hội nghị, tọa đàm, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và 

các hoạt động họp mặt, tuyên dương, về nguồn… Lồng ghép các nội dung tuyên 

truyền vào các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi họp khu phố - tổ dân phố, qua đó, 

giúp thế hệ trẻ trong quận phấn đấu học tập, rèn luyện xây dựng quận 1 ngày càng 

giàu đẹp, văn minh. 

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thông qua bản tin của phường và thông 

tin nội bộ, trên internet về các hoạt động kỷ niệm; quản lý chặt chẽ không để lọt ấn 

phẩm chứa đựng thông tin trái chiều gây dư luận xấu trong xã hội. 

- Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng để tuyên 

truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân. Xây dựng các hình 

ảnh cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, 

nơi tập trung đông người. Cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu, băng rôn cổ động 

tuyên truyền.  

- Các hoạt động tuyên truyền cần gắn với việc quan tâm, chăm lo thăm hỏi 

đối với hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh chương trình “Đảng trong dân” thực sự 

phát huy hiệu quả và gần gũi với người dân. 

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Cấp ủy cơ sở đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 

quận xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ 

lớn và các sự kiện quan trọng trong tháng 8, 9 năm 2015 gắn với thực hiện nhiệm 

vụ chính trị của quận và địa phương, đơn vị, bảo đảm truyền đạt nội dung đến từng 

cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân. Đẩy 

mạnh các hoạt động tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 1 lần thứ 

XI đến rộng khắp các đối tượng, trong đó lưu ý đưa nghị quyết đến với Nhân dân 

trên địa bàn. Nắm chắc diễn biến tư tưởng của đoàn viên, hội viên, các chức sắc 

tôn giáo,...  

3.2. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa có chương trình, kế 

hoạch cụ thể tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan 

trọng trong tháng 8, 9 năm 2015; tham mưu tổ chức các hoạt động thiết thực chào 

mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI đồng thời đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ,...   

3.3. Bản tin quận, Trang tin điện tử của Đảng bộ quận tăng cường tuyên 

truyền, trong đó đi sâu vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống 

ở cơ sở nhân những ngày kỷ niệm trong tháng 8, 9 năm 2015, đăng tải kết quả Đại 

hội và các hoạt động của cơ sở chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ quận. 

4.  Một số khẩu hiệu tuyên truyền 

4.1. Quận 1 đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 

4.2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. 
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4.3. Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành 

công (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015). 

4.4. Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân 

dân Việt Nam (19/8/2015 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015). 

4.5. Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, cán 

bộ, chiến sĩ công an nhân dân quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

4.6. Lực lượng công an nhân dân nguyện hết lòng, hết sức phụng sự Tổ 

quốc, phục vụ nhân dân. 

4.7. Lực lượng công an nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây 

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

4.8. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu 

điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018”.  

4.9. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và 

kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

4.10. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận 1 tích cực học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  

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

 

Trên đây là hướng dẫn công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 

8, 9 năm 2015, Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị cấp ủy các cơ sở đảng, Mặt trận 

và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Đảng bộ quận 1 xây dựng kế hoạch 

tuyên truyền, sớm triển khai thực hiện và thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư 

luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; báo cáo kết 

quả về Ban Tuyên giáo Quận ủy.  

Nơi nhận: 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (để báo cáo);        

- Phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Thành ủy 

(để báo cáo);                      

- Thường trực Quận ủy (để báo cáo);   

- Các ban Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Văn 

phòng Quận ủy;        

- Các cơ sở đảng; 

- Phòng Văn hóa thông tin quận; Trung tâm văn 

hóa quận; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các 

tổ chức chính trị - xã hội; 

- Lưu Ban Tuyên giáo Quận ủy. 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lê Hương  

 

 

 


