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V/v hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 

90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo 

(01/8/1930-01/8/2020) trên đài truyền thanh cơ sở 

Nha Trang, ngày 17 tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 56-CV/BTGTU ngày 15/7/2020 của Ban Tuyên 

giáo Thành ủy Nha Trang về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền 

thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020). 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 

90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020) trên đài 

truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: 

Thực hiện phát thanh bài tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống 

ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020) theo nội dung do Phòng Văn hóa và 

Thông tin biên soạn (kèm theo Công văn này). 

2. Thời gian tuyên truyền: 

Thực hiện tuyên truyền trên đài truyền thanh bắt đầu từ ngày 20/7 đến 

ngày 01/8/2020; giờ phát thanh theo Quy chế của địa phương đã ban hành. 

Yêu cầu cán bộ phụ trách Đài các xã, phường cập nhật đầy đủ vào sổ nhật 

ký phát thanh của Đài Truyền thanh cơ sở. 

Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận (VBĐT):                                                                                      
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Trang thông tin điện tử của Phòng 

 ( Bình thu âm) 
- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020) 

(Kèm theo Công văn số 880/VHTT-TTCS ngày 17/7/2020 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố Nha Trang! 
 

Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá 

trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam 

của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Ngày 05/6/1911, người thanh niên 

yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Vượt qua sự 

hạn chế về tư tưởng cứu nước của các sĩ phu yêu nước và các nhà cách mạng có 

xu hướng tư sản đương thời, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác - 

Lênin, mà sự kiện tạo ra bước ngoặt căn bản trong việc hình thành con đường 

cứu nước của dân tộc là khi Người đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những luận 

cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin vào tháng 7/1920. 

Sau Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930, Ban 

Chấp hành Trung ương đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền - cơ quan 

tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng với nhiệm vụ trước mắt là tuyên 

truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, về Chánh cương vắn tắt, 

Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng; cổ vũ động viên các tầng 

lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng 

làm cách mạng. Đặc biệt, ngày 01/8/1930, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu 

tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền 

đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 01/8”. Ngay sau khi phát hành, 

Tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách 

mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc 

lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, 

ngày 01/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa 

đối với công tác tuyên giáo của Đảng. 

Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính 

trị (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công 

tác tư tưởng - văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - 

Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo 

Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 01/8 

hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. 

Ngày 01/8/1930 được chọn là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của 

Đảng nhưng trên thực tế, công tác tuyên giáo đã có từ trước khi thành lập Đảng, 

từ khi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu các hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin 

và con đường cứu nước vào Việt Nam. 
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Từ năm 1930 đến nay, ngành tuyên giáo Việt Nam đã trải qua những 

chặng đường vẻ vang.  

- Giai đoạn 1930 - 1945, công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng, phát 

triển phong trào cách mạng, khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý 

chí đấu tranh cách mạng, thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tháng Tám 1945, 

giành chính quyền về tay nhân dân. 

- Giai đoạn 1945 - 1954, công tác tuyên giáo tham gia huy động sức 

người, sức của cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

- Giai đoạn 1954 - 1975, công tác tuyên giáo đồng hành cùng nhân dân cả 

nước tiến hành kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

miền Bắc. 

- Giai đoạn 1975 - 2020, công tác tuyên giáo trong sự nghiệp đổi mới, xây 

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

Qua 90 năm xây dựng và phát triển, hệ thống tuyên giáo các cấp ngày 

càng được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ tuyên giáo không ngừng phát triển 

về số lượng, lớn mạnh về chất lượng. Ngành Tuyên giáo ngày càng thể hiện tính 

chủ động, tính chiến đấu, vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp đổi mới 

xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế. 

90 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang 

vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, công tác tuyên giáo đã có những cống hiến 

xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự 

hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và nhất là thế hệ những cán bộ đã và 

đang công tác trong ngành Tuyên giáo. Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của 

ngành Tuyên giáo là dịp để chúng ta cùng ôn lại và phát huy truyền thống lịch 

sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp 

to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của 

Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền 

tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo ra sức phấn đấu, rèn 

luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức 

cách mạng và bản lĩnh chính trị, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp 

phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 

văn minh./. 

Trích dẫn từ Đề cương của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền 

kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 -

01/8/2020) 
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