
 TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 BAN TUYÊN GIÁO Nha Trang, ngày 20 tháng 9 năm 2017 

 * 

 Số 31-HD/TGTU 

 

HƯỚNG DẪN 

công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 

100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917 - 07/11/2017) 

--- 

Thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTGTW, ngày 04/8/2017 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương và Công văn số 1408-CV/VPTU, ngày 25/9/2017 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị 

tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917 - 

07/11/2017), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền và tổ 

chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1- Tổ chức đợt tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng, làm 

cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc ý 

nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại, qua đó 

giáo dục ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định mục tiêu độc 

lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của 

Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo ra động lực mới trong quá 

trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII. 

2- Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải được tiến hành với hình thức 

phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả và tiết kiệm, gắn với các sự kiện chính 

trị của đất nước, của tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa 

phương, cơ quan, đơn vị.  

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ TƯ 

TƯỞNG 

1- Tuyên truyền khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách 

mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đối với phong trào cách mạng thế giới và cách 

mạng Việt Nam; chỉ ra những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng 

Mười Nga vĩ đại; nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ 

nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu; bài học đối với sự nghiệp cách mạng 

và công tác xây dựng Đảng của Việt Nam. 
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2- Làm rõ những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong 100 năm 

qua, nhất là những thành tựu trong quá trình cải cách, đổi mới ở các nước xã 

hội chủ nghĩa; những đóng góp của các nước xã hội chủ nghĩa cho hòa bình, 

độc lập dân tộc, dân chủ, văn minh và tiến bộ xã hội; sự hợp tác giữa các nước 

xã hội chủ nghĩa với các nước trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa; khẳng 

định mặc dù chủ nghĩa xã hội hiện thực vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, 

thử thách lớn, nhưng con đường được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ 

đại vẫn là một xu thế vận động tất yếu của lịch sử nhân loại. 

3- Khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước 

ta là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ 

thể của Việt Nam; Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta kiên định mục tiêu độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

4- Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phủ nhận ý nghĩa 

lịch sử của Cách Mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đi tới xóa bỏ chủ nghĩa Mác-

Lênin; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề trong nước, 

chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy 

giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

5- Gắn tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 

100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại với việc thực hiện Nghị quyết Đại 

hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết 

đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; việc thực hiện Chỉ thị số 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, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 

(khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các sự kiện chính trị của đất nước, 

của tỉnh, địa phương. 

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM  

1- Tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài hữu nghị Việt - Nga 

(thành phố Cam Ranh); tổ chức gặp mặt, giao lưu, trao đổi, học tập kinh 

nghiệm với các chuyên gia người Nga sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh 

(Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện). 

2- Tổ chức sinh hoạt chính trị rộng rãi trong các tổ chức đảng, chính 

quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm tuyên truyền sâu rộng 

trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về Cách 

mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. 

3- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên 

truyền miệng, cổ động, trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, 

thể thao... tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. 



 3 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1-  y  an M t tr n Tổ qu c Việt Nam t nh và các đoàn th  chính trị - 

xã hội t nh  tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng về kỷ 

niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917 - 07/11/2017) 

cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. 

2- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị t nh ph i hợp với các cơ quan liên 

quan tổ chức tốt buổi gặp mặt, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm với các 

chuyên gia người Nga sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh, qua đó, vun đắp 

và củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đối tác chiến 

lược giữa hai nước nói chung và mối quan hệ giữa Khánh Hòa và các tỉnh 

St.Petersburg, Primorye, Khabarovsk (Nga) nói riêng, tạo điều kiện mở rộng 

giao lưu, kết nối văn hóa, quảng bá, giới thiệu đến bạn bè quốc tế về tiềm năng, 

thế mạnh của Khánh  Hòa; Tăng cường thông tin, tuyên truyền cho bạn bè 

nhân dân thế giới về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga và 

những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước ta.      

 - Sở Thông tin và Truyền thông  Hướng dẫn các cơ quan báo chí của 

tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, các tập san, bản tin, trang thông tin điện 

tử của sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thông tin tuyên truyền kỷ 

niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917 - 07/11/2017), 

nhất là ý nghĩa lịch sử và sự tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, 

của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay; thường xuyên theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong 

việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, phủ nhận ý nghĩa lịch sử 

của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (nếu có). 

 - Sở Văn h a  Th  thao  Tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển 

khai các hoạt động tuyên truyền cổ động, trực quan, văn hóa, văn nghệ, thể 

dục, thể thao, chiếu phim chào mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng 

Mười Nga vĩ đại (07/11/1917 - 07/11/2017). 

5- Các cơ quan  áo chí của t nh 

- Có các bài viết, phóng sự, tin bài về tuyên truyền đậm nét dịp kỷ niệm 

100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. 

- Báo Khánh Hòa có xã luận chào mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng 

Tháng Mười Nga vĩ đại. 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa khai thác, phát sóng phim tài 

liệu về kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại vào dịp kỷ niệm.  

6- Ban tuyên giáo các huyện ủy  thành ủy  đảng ủy trực thuộc T nh ủy  

Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư 

tưởng sâu rộng trong các tổ chức Đảng; Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên tuyên 
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truyền sâu rộng tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng 

Mười Nga vĩ đại đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt 

Nam; Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên 

truyền trực quan; Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phủ 

nhận ý nghĩa lịch sử của Cách Mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đi tới xóa bỏ chủ 

nghĩa Mác-Lênin; Theo dõi, nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, 

dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Báo cáo kết quả thực hiện 

về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước 

ngày 30/11/2017. 

V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN  

1- Chào mừng 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại 

2- Tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga bất diệt 

3- Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc 

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

4- Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim 

chỉ nam cho hành động của Đảng 

5- Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng 

tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam 

6- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh 

Hướng dẫn gửi kèm Tài liệu tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ 

niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917 - 07/11/2017) do 

Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử 

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại thư mục Tài liệu tuyên truyền. 

 

         TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận:                                                            

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Mặt trận và các đoàn thể chính trị,                                                      (đã ký) 

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh,                                                         

- Sở Văn hoá - Thể thao, 

- Sở Thông tin - Truyền thông,  

- Báo Khánh Hòa,  

- Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa,                           Hồ Văn Mừng                         

- Các tạp chí của tỉnh,  

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh,  

- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy 

  và đảng ủy trực thuộc, 

- Lãnh đạo Ban, các Phòng, 

- Lưu TGTU. 



 5 

 


