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UBND HUYỆN LỆ THỦY 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /GD&ĐT 
V/v đẩy mạnh tuyên truyền Kỷ niệm 

Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9, 

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng  

Võ Nguyên Giáp 

                Lệ Thủy, ngày      tháng 8 năm 2021 

 Kính gửi: Hiệu trưởng (giám đốc) các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT 

 Thực hiện Công văn số 2058/UBND-VHTT ngày 12/8/2021 của UBND huyện về 

việc đẩy mạnh tuyên truyền Kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9, Kỷ niệm 

110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị triển 

khai thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:  

1. Các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền trong toàn thể cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên, học sinh về các nội dung chào mừng Kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 

Tám và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 110 năm Ngày 

sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp; thực hiện treo cờ tổ quốc, pa nô, áp phích, bảng điện tử 

tại trụ sở làm việc. 

1.1. Nội dung tuyên truyền:  

- Tuyên truyền về bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh 

nghiệm của CMT8 năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của CMT8 và 

sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của CMT8 trong sự nghiệp 

đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập 

quốc tế.  

- Tuyên truyền 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 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, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 76 năm qua. 

 - Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 35 năm 

đổi mới đất nước; 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 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… Đấu tranh, phản 

bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch 

sử của CMT8, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

- Tuyên truyền về Cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn 

đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; tuyên truyền 

các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra từ Trung 

ương đến các địa phương trong cả nước, nhất là các hoạt động lớn, trọng tâm diễn ra ở 

tỉnh Quảng Bình trên hệ thống loa truyền thanh huyện và cơ sở.  

1.2. Thời gian thực hiện và các nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: 
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 - Thời gian tuyên truyền, cổ động trực quan: Từ nay đến ngày 10/9/2021.  

Trong đó, tập trung cao điểm vào thời gian từ ngày 22/8/2021 đến ngày 10/9/2021. 

1.3. Khẩu hiệu tuyên truyền: 

  + 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!  

+ Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

(2/9/1945 - 2/9/2021)!  

+ Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 muôn năm!  

  + Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

(25/8/1911-25/8/2021)!  

+ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung, vị Đại tướng 

đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam!  

+ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, 

Người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh!  

+ Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Bình ra sức thi lập thành tích chào mừng 110 

năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021)!... 

2. Chỉ đạo chi đoàn giáo viên, Liên đội tham gia có hiệu quả cuộc thi tìm hiểu về 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề "Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân". 

Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc 

Công văn này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (t/h); 

- Trưởng phòng (đ/b); 

- PTP, CB, CV (c/đ); 

- Đăng website; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 
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