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KẾ HOẠCH 

tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 
-----  

I. Mục đích yêu cầu 

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng trong 

năm 2020, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự 

cường dân tộc; góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, công chức và người 

lao động vào sự lãnh đạo của Đảng. 

- Gắn với phòng trào thi đua yêu nước và việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng 

tâm trong năm 2020. 

II. Nội dung, hình thức tuyên truyền 

1. Kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2020). 

Hình thức sinh hoạt:  

- Đọc đề cương tuyên truyền. 

- Tổ chức cho CCVC về nguồn và tham gia hội thảo khoa học cấp tỉnh. 

2. Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020). 

Hình thức sinh hoạt: Chiếu phim tư liệu. 

3. Kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 - 

19/4/2020) và Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 

30/4/2020). 

Hình thức sinh hoạt: Tổ chức cho CCVC đi nghiên cứu thực tế tại Quảng Trị. 

4. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). 

Hình thức sinh hoạt: Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường. 

5. Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 19/8/2020) và Quốc 

Khánh nước Cộng hòa XHXN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020). 

Hình thức sinh hoạt: Tổ chức Hội diễn văn nghệ tại Trường mới. 

6. Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Ngành Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2020). 



Hình thức sinh hoạt: Đọc tài liệu tuyên truyền. 

7. Kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020). 

8. Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph. Ăngghen (28/11/1820 - 28/11/2020). 

Hình thức sinh hoạt: Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng TC - HC - TT - TL trang trí, phục vụ các buổi sinh hoạt. Chủ trì tham 

mưu các hoạt động thông tin, tuyên truyền các hoạt động về nguồn. 

2. Phòng QLĐT và NCKH tham mưu kế hoạch sinh hoạt cụ thể từng nội dung 

và tham mưu chủ trì tổ chức hội thảo khoa học. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2020 của nhà 

trường, đề nghị các Trưởng phòng, khoa có trách nhiệm triển khai kế hoạch này đến 

toàn thể CCVC và người lao động trong đơn vị mình thực hiện. 

 

Nơi nhận:              
- BTG Tỉnh ủy, 

- ĐUK cơ quan và DN tỉnh, 

- Ban Giám hiệu, 

- Các phòng, khoa, 

- Lưu VT, TCHCTTTL, Mai. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thuận Bích 
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