68 Năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

LỜI GIỚI THIỆU
Năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, nhân dân ta đã tiến hành các cao
trào cách mạng, vượt qua bao hy sinh, tổn thất để giành thắng lợi trong Cách
mạng Tháng Tám, đem lại cuộc biến đổi xã hội chưa từng có và tạo ra bước
ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc.
Cách mạng Tháng Tám đã để lại cho chúng ta những kinh nghiệm lịch sử
quý báu, mãi mãi soi sáng các chặng đường cách mạng Việt Nam. Ðó là bài học
giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xác định và kết hợp
đúng đắn các nhiệm vụ chiến lược trong từng thời kỳ cách mạng; bài học về
phát động sức mạnh toàn dân tộc, lấy sức mạnh của đội quân chủ lực công nông làm nòng cốt; bài học thực hiện triệt để phương châm "thêm bạn bớt thù";
bài học về nghệ thuật khởi nghĩa, nghệ thuật tạo thời cơ và nắm bắt thời cơ; bài
học về xây dựng một đảng Mác - Lênin có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí
tuệ sáng suốt, thường xuyên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn bó
mật thiết với nhân dân, có đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu,
chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân,
cùng nhiều bài học khác và ngày 2/9/1945 trên Quảng trường Ba Đình, Hà Nội,
Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời Việt Nam đọc bản Tuyên
ngôn độc lập, tuyên bố với toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới về sự ra đời
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên của dân
tộc.
68 năm qua, tiếp nối truyền thống và phát huy thắng lợi của Cách mạng
Tháng Tám, Ðảng ta đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân giành thắng lợi vẻ vang
trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng
như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhìn lại
những thắng lợi đã qua, chúng ta càng thấy tầm vóc vĩ đại của Cách mạng
Tháng Tám.
Nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thư
viện tỉnh Bắc Ninh biên soạn và phát hành thư mục chuyên đề “68 năm Cách
mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9”.
Thư mục được chia làm 2 phần:
Phần I: Đất nước, con người và thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng
Tám năm 1945.
Phần II: Hoạt động kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc
khánh 2/9.
Nguồn thông tin trong Thư mục được biên soạn lấy từ báo, tạp chí hiện có
trong Thư viện tỉnh.
Trong quá trình biên soạn Thư mục không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong
bạn đọc lượng thứ.
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68 Năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
PHẦN 1: ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI
VÀ THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
1. VƯƠNG TÂM. Khúc bi tráng của giao hướng tháng Tám : Kỷ niệm
68 năm Cách mạng tháng Tám thành công // Giáo dục và thời đại. - 2012. Ngày 17 tháng 8. - Tr 5. Số 197
Bài và ảnh về Nhà khách Chính phủ, 12 Ngô Quyền, Hà Nội, xưa kia là
dinh thự Bắc Bộ phủ, nơi diễn ra cuộc chiến đấu kiên cường và bất khuất của
một đơn vị vệ quốc đoàn nhỏ bé, chống lại cả binh đoàn lính lê dương của thực
dân Pháp, cách đây 68 năm.
2. Nơi giành được chính quyền đầu tiên ở Nam Bộ // Giáo dục và thời
đại. - 2013. - Ngày 16 tháng 8. - Tr 7. Số 196
Theo các tư liệu lịch sử ghi lại, thời điểm Cách mạng tháng Tám thành
công ở các vùng trong cả nước có khác nhau. ở miền Bắc (Hà Nội) 19/8, miền
Trung (Huế) 23/8 và Nam Bộ (Sài Gòn) 25/8. Thế nhưng trước đó có một địa
danh ở Nam Bộ đã tổ chức cướp chính quyền thành công vào đêm 22 rạng sáng
23/8/1945, đó là tỉnh Tân An (nay là tỉnh Long An).
3. PHẠM NGỌC CHUẨN. Về nơi 2 lần người dân cắt máu thề đi theo
cách mạng : Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám (19.8.1945-19.8.2013) //
Văn hóa. - 2012. - Ngày 19 tháng 8. - Tr 16. Số 2355
Bài và ảnh về xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nơi đây, năm
xưa - người dân trong xã đã cắt máu ăn thề, đồng lòng theo Việt Minh đánh
giặc.
4. ĐỒNG VĂN THƯỞNG. Trên quê hương Ôn Lương anh hùng : Kỷ
niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2013) // Nông nghiệp Việt
Nam. - 2013. - Ngày 19 tháng 8. - Tr 19. Số 165
Bài viết về xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, một trong
các địa phương tham gia khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân sớm
nhất trong cao trào cách mạng 1944-1945.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo Pháp luật Việt Nam, số 245-246).
5. QUANG CƯỜNG. Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc
khánh 2/9: Ngày mới trên quê hương ATK // Tin tức. - 2013. - Ngày 19 tháng
8. - Tr 6. Số 195
Bài viết về xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, một xã
nằm trong khu vực ATK, Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến năm xưa.
Nơi đây, 68 năm về trước đã diễn ra khởi nghĩa Thanh La - cuộc khởi nghĩa
giành chính quyền đầu tiên của khu vực miền núi phía Bắc, tạo tiền đề chuẩn bị
cho cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 245-246).
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6. NGUYÊN HOA. Tháng Tám trên đất Võng La anh hùng // Hà Nội
mới. - 2013. - Ngày 17 tháng 8. - Tr 3. Số 15984
Cách mạng Tháng Tám thành công cách đây 68 năm, hầu hết những người
trực tiếp nuôi dấu cán bộ thời kỳ tiền khởi nghĩa ở xã Võng La, Đông Anh, Hà
Nội đều đã về với tổ tiên, song âm vang của quá khứ oanh liệt vẫn rất rõ nét.
Truyền thống yêu nước anh hùng và vẻ vang đó chính là di sản tinh thần vô giá
được nhân dân Võng La trân trọng, giữ gìn cho thế hệ trẻ hôm nay.
7. HOÀNG LÂM. Nơi khởi nguồn phong trào cách mạng ở Hà Giang :
Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Nhân dân. - 2013.
- Ngày 18 tháng 8. - Tr 3. Số 21156
Bài viết về xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, nơi đã được
chọn làm căn cứ cách mạng, xây dựng tiểu khu Trọng Con, tạo thế bàn đạp mở
rộng phạm vi ảnh hưởng sang các địa bàn lân cận và toàn tỉnh, góp phần cùng cả
nước làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Pháp luật Việt Nam, số 245-246).
8. PHẠM VĂN KHANH. Đổi thay ở vùng quê Cách mạng : Kỷ niệm 68
năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2013) // Phụ nữ Việt
Nam. - 2013. - Ngày 19 tháng 8. - Tr 3. Số 99
Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, người dân xã Điềm
Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã không quản khó khăn, vất vả, thậm
chí hy sinh tính mạng để bảo vệ, che chở cho các cơ quan của Đảng, Chính phủ
đóng tại đây. Phát huy truyền thống anh hùng ấy, nhân dân Điềm Mặc từng
bước vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
9. THANH HÀ. Di tích Lịch sử Cách mạng Đồn điền Chi Nê và nhà tư
sản yêu nước Đỗ Đình Thiện // Người cao tuổi. - 2012. - Ngày 23 tháng 8. - Tr
8+9. Số 101
Bài viết về di tích Lịch sử Cách mạng Đồn điền Chi Nê và nhà tư sản yêu
nước Đỗ Đình Thiện.
10. LÊ MẬU LÂM. An toàn khu bên sông Đuống : Kỷ niệm 68 năm Cách
mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Nhân dân. - 2013. - Ngày 19 tháng 8. - Tr
2. Số 21157
Bài viết về Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu
truyền thống yêu nước và cách mạng. Nơi đây cũng là địa bàn an toàn khu
(ATK) của Trung ương Đảng trước Cách mạng Tháng Tám 1945.
11. TIẾN DŨNG. Đổi thay trên quê hương cách mạng : Kỷ niệm 68 năm
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945
2013) // Người cao tuổi. 2013. - Ngày 24 tháng 8. - Tr 8. Số 102
Bài và ảnh về sự đổi thay ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng,
quê hương cách mạng với khí thế sục sôi ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám
1945 giành chính quyền về tay nhân dân.
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12. PHÙNG DŨNG. Chuyện ở một vùng căn cứ cách mạng : Kỷ niệm 68
năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Nhân dân. - 2013. - Ngày 1
tháng 9. - Tr 3. Số 21170
Bài viết về xã Lương Tâm, một trong những xã giàu truyền thống cách
mạng của huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Trong những thời khắc đấu tranh
gian khổ, tưởng chừng khó vượt qua, nhưng đảng bộ, quân và dân xã vẫn một
lòng tin tưởng vào Đảng, Bác Hồ, kiên trì, bền bỉ, vượt qua mọi khó khăn gian
khổ, chiến đấu kiên cường để đánh thắng kẻ thù. Và trong thời kỳ kiến thiết, xây
dựng quê hương, niềm tin đó vẫn được lưu truyền và phát huy.
13. TIẾN DŨNG. Đổi thay trên quê hương cách mạng : Kỷ niệm 68 năm
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945
2013) // Người cao tuổi. 2013. - Ngày 24 tháng 8. - Tr 8. Số 102
Bài và ảnh về sự đổi thay ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng,
quê hương cách mạng với khí thế sục sôi ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám
1945 giành chính quyền về tay nhân dân.
14. BÙI MINH TUỆ. Người châm ngòi Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội : Kỷ
niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Người cao tuổi. 2013. - Ngày 16 tháng 8. - Tr 8. Số 98
Bài và ảnh về cụ Nguyễn Khang (1919-1976), cả cuộc đời hoạt động cách
mạng tại Thủ đô Hà Nội. Tháng 8/1945, khi làm Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, phụ
trách Hà Nội, cụ sớm đưa ra quyết định táo bạo, chớp thời cơ, Tổng khởi nghĩa
ở Hà Nội...
15. THU THỦY. Ký ức hào hùng mùa thu lịch sử // TC.Cựu chiến binh
Việt Nam. - 2013. - Tháng 8. - Tr 3. Số 263
Bài và ảnh về cựu thanh niên cứu quốc Lê Đức Vân và những ký ức hào
hùng trong Cách mạng Tháng Tám lịch sử vẫn sống mãi.
16. NGUYỄN TẤN. Huyền thoại về "Hoàng Hậu Đỏ" // Giáo dục và thời
đại. - 2013. - Ngày 16 tháng 8. - Tr 6. Số 196
Khởi nghĩa Nam Kỳ, khởi nghĩa vũ trang đã chuẩn bị cho Đảng Cộng sản
Đông Dương những kinh nghiệm để thực hiện cuộc Cách mạng tháng Tám 1945
đi đến thành công. Trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ có một người phụ nữ anh
hùng làm cho kẻ thù khiếp sợ, kính nể, chúng đặt cho bà hiệu danh "Hoàng Hậu
Đỏ", đó là đồng chí Nguyễn Thị Bảy - Tỉnh ủy viên Chợ Lớn.
17. DƯƠNG TRUNG QUỐC. Hiện tượng "Trịnh Văn Bô" : Nhân kỷ
niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám // Lao động cuối tuần. - 2012. - Ngày 16-18
tháng 8. - Tr 2. Số 33
Bài viết về gia đình ông Trịnh Văn Bô với những đóng góp to lớn về tài
chính, góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945.

THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH

4

68 Năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
18. TÂN LINH. Gặp người y tá bên Bác Hồ tại Tân Trào tháng 8/1945 //
An ninh thế giới. - 2013. - Ngày 31 tháng 8. - Tr 1. Số 1.294
Bài và ảnh về đại tá Nguyễn Việt Cường, 89 tuổi, người y tá từng chích
thuốc cứu Bác Hồ lúc người trong cơn nguy kịch tại lán Nà Lừa Ngày
15/7/1945, người được cử làm "Trưởng ban hậu cần" tức lo nấu cơm phục vụ
Quốc dân Đại hội Tân Trào ngày 16/8/1945.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo An ninh thủ đô cuối tuần, số 441
19. NGUYỄN THIÊN VIỆT. Gặp lại "chú bé" tham gia cướp chính
quyền: Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Nông thôn
ngày nay. - 2012. - Ngày 17 tháng 8. - Tr 15. Số 197
Bài và ảnh về ông Nguyễn Văn Mùi, SN 1931, ở Thượng Cát, Từ Liêm, Hà
Nội, 14 tuổi ông đã tham gia tấn công phủ Khâm Sai cướp chính quyền, ông là
đội viên trẻ tuổi nhất của ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945.
17. CẨM QUANG. Dấu chân người lính cụ Hồ : Kỷ niệm 68 năm Cách
mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 // Hà Nội mới cuối tuần. - 2013. - Ngày 31
tháng 8. - Tr 2. Số 35
Từ một đoàn viên Thanh niên cứu quốc hoạt động bí mật trước năm 1945,
sau những năm tháng bị tù đày, tra tấn dã man của thực dân Pháp, ý chí đấu
tranh cách mạng của Hoàng Thế Thiện càng thêm vững bền. Tháng 3 năm 1945,
Hoàng Thế Thiện cùng vượt ngục tập thể, rồi về Thái Nguyên bắt đầu cuộc đời
hoạt động cách mạng cảu một đảng viên. Trải qua 2 cuộc kháng chiến thần
thánh của dân tộc đến nhiệm vụ quốc tế trong thời bình, Thiếu tướng Hoàng Thế
Thiện đều góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của đất nước.
20. NGUYỄN NGỌC. Đêm trước cách mạng từ "xếp bút nghiên" đến
những hành khúc bất hủ : Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/194519/8/2013) // Giáo dục và thời đại. - 2013. - Ngày 16 tháng 8. - Tr 4. Số 196
Nhân kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám, nhớ về một thời cháy bỏng
của thế hệ sinh viên "xếp bút nghiên" để tham gia Tổng khởi nghĩa trong Cách
mạng Tháng Tám, để tự hào về truyền thống sinh viên Việt Nam.
21. NGÔ VƯƠNG ANH. Nghĩ về một thế hệ thanh niên yêu nước và dấn
thân // Tin tức. - 2013. - Ngày 31 tháng 8. - Tr 6. Số 206+207
Có một thế hệ thanh niên Việt Nam yêu nước và dấn thân trong mùa thu
Cách mạng Tháng Tám 1945. Họ có nhiều hoàn cảnh riêng khác nhau nhưng tất
cả đều chung lòng nhiệt huyết yêu nước, cùng hăng hái muốn hành động, muốn
làm những việc ích nước lợi dân khi đất nước đang có những chuyển biến sôi
động.
22. MAI VĂN NGUYỄN. Sự ra đời của Thanh niên tiền phong ở Nam
Bộ năm 1945 // TC.Xưa nay. - 2012. - Tháng 8. - Tr 3. Số 433
Bài viết về sự ra đời của tổ chức Thanh niên tiền phong ở Nam Bộ năm
1945.
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23. NGUYỄN THÀNH. Người khách đặc biệt và nghi vấn về những
thước phim ngày Lễ Độc Lập // Nhà báo và Công luận. - 2012. - Ngày 23-29
tháng 8. - Tr 18. Số 35
Sáng sớm tinh mơ ngày 2/9/1945, dân chúng khắp nơi, từng đoàn, từng
đoàn người đổ xô tới khu vực quảng trường Ba Đình để chứng kiến ngày lễ độc
lập đầu tiên của dân tộc. Trong số đó, có những vị khách rất đặc biệt đến từ
nước Mỹ. Và người đặc biệt nhất trong những người đặc biệt ấy là Thiếu tá
Archimedes L.A Patti.
24. HỒNG LINH, KHOA LÂM. Người con Hà Nội và những ký ức về
mùa Thu lịch sử // Pháp luật Việt Nam. - 2013. - Ngày 2-3 tháng 9. - Tr 10. Số
245-246
Bài và ảnh về Đại tá Trần Thái Vĩnh với những kỷ niệm đáng nhớ trong
cuộc đời làm cách mạng đó là những ngày được tham gia giành chính quyền và
bảo vệ Lễ Tuyên ngôn Độc lập.
245 HÀ ANH. Những người đẹp của mùa thu cách mạng : Kỷ niệm 68
năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Nhà báo và công luận. - 2013.
- Ngày 30/8 đến 12 tháng 9. - Tr 9. Số 36+37
Làm nên thắng lợi thần kỳ của Tổng khởi nghĩa cách mạng Tháng Tám
mùa thu cách đây 68 năm, dựng nên nền độc lập của nước Việt Nam, bên cạnh
sự lãnh đạo tài tình của Đảng, là công sức của triệu triệu người Việt Nam, đủ
mọi giai cấp, thành phần, lứa tuổi. Trong đó có những người phụ nữ nổi tiếng,
từng được mệnh danh là những người đẹp của mùa thu cách mạng, đó là bà Cái
Thị Tám, người con gái mang lệnh Tổng khởi nghĩa vào Nam và bà Lê Thi, cô
gái Tày kéo cờ trong lễ Tuyên ngôn độc lập.
26 NGUYỄN PHÚC ẤM. Cao trào kháng Nhật: Tiền đề tổng khởi nghĩa
: Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám thành công // Cựu chiến binh Việt
Nam. - 2013. - Ngày 15 tháng 8. - Tr 7. Số 980
Bài và ảnh về cao trào chống Nhật, cứu nước dâng lên mạnh mẽ, tạo tiền đề
cho tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945.
27NGUYỄN THỊ TÌNH. Quốc dân Đại hội Tân Trào và thắng lợi của
Cách mạng Tháng Tám 1945 : Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và
Quốc khánh 2/9 // TC.Thế giới Di sản. - 2013. - Tháng 8. - Tr 24. Số 8
Tháng 8/1945, trong thời điểm thuận lợi ngàn năm có một, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã triệu tập Quốc dân Đại hội để quyết định vận nước. Ngày 16/8/1945
Đại hội Quốc dân họp ở đình Tân Trào, thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên
Quang, đã quyết định toàn dân khởi nghĩa đập tan chế độ nô dịch cũ, thi hành 10
chính sách của Việt Minh, đặt cơ sở mang tính pháp lý cách mạng đầu tiên cho
một chế độ mới của dân, do dân và vì dân sẽ ra đời.
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28NGUYỄN THỊ KIỀU SƯƠNG. Từ Hội nghị Trung ương lần thứ 8
(5/1941) đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945: Sự thắng lợi của tư tưởng
Hồ Chí Minh : Sự kiện // TC.Mặt trận. - 2013. - Tháng 8. - Tr 4. Số 117+118
Bài viết về Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941) đến thắng lợi của Cách
mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh.
29.TRẦN ĐÌNH HUỲNH, TRẦN THỊ HƯƠNG. Tầm nhìn chiến lược :
Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2013) // TC.Xây dựng
Đảng. - 2013. - Tháng 8. - Tr 2. Số 8
Bài viết về tầm nhìn chiến lược làm nên lịch sử hiện đại của nước Việt
Nam qua các Hội nghị TW của Đảng, đến Cách mạng Tháng Tám 1945 là thắng
lợi vĩ đại của dân tộc.
30. TÔ KIỀU THẨM (Tổng hợp). Tháng Tám, mùa thu năm ấy : Kỷ niệm
68 năm Cách mạng tháng Tám thành công // Cựu chiến binh Việt Nam. - 2013. Ngày 15 tháng 8. - Tr 1. Số 980
Bài viết về Cách mạng tháng Tám, mùa thu năm 1945.
31. NGUYÊN PHONG. Tướng Anh viết về những ngày đầu Cách mạng
1945 // Giao thông . - 2013. - Ngày 28 tháng 8. - Tr 7. Số 50-53
Bài viết về không khí sục sôi của Cách mạng Tháng Tám 1945 qua mô tả
của viên tướng người Anh Peter M'cDonald trong một ấn phẩm được Nhà xuất
bản Fourth Estate phát hành lần đầu năm 1993.
32. NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN. Cách mạng Tháng Tám năm 1945
ở Hà Nội // TC.Làng Việt. - 2013. - Tháng 8. - Tr 4. Số 37
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 nổi ra từ ngày 14/8/1945 và kết thúc vào
ngày 2/9/1945 - ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời Việt
Nam đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, tuyên bố với
toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ
cộng hòa.
33. DƯƠNG ĐÌNH LẬP. Kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng chính trị với
lực lượng quân sự trong Tổng khởi nghĩa giành chính quyền // Quân đội nhân
dân. - 2013. - Ngày 25 tháng 8. - Tr 3. Số 18814
Bài viết về sự kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng chính trị với lực lượng quân
sự để làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
34. NGUYỄN TÚC. Sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc : 68
năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Đại đoàn kết. - 2012. - Ngày
17 tháng 8. - Tr 3. Số 229
Bài viết về sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc đã làm nên thắng
lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
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35. BÙI CÔNG BÍNH. Bác đã tìm thấy sức mạnh của dân tộc : Viết ngắn
// Cựu chiến binh Việt Nam. - 2013. - Ngày 15 tháng 8. - Tr 14. Số 980
Bài viết về sức mạnh của dân tộc, sức mạnh của 25 triệu người Việt Nam
trong cách mạng tháng Tám 1945.
36. THÚY HOÀNG. Sức mạnh từ thế nước và lòng dân : Kỷ niệm 68
năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // TC.Văn hóa các dân tộc. 2012. - Tháng 8. - Tr 1. Số 8
Cách đây tròn 68 năm, dân tộc Việt Nam bắt đầu bước vào kỷ nguyên tự
do, độc lập. Chính quyền non trẻ và nền độc lập của dân tộc Việt Nam được xác
lập bởi sức mạnh vô song của lòng dân muôn người như một.
37. NGUYỄN TRỌNG PHÚC. Cách mạng Tháng Tám thành công
không phải là "sự ăn may" // TC.Quốc phòng toàn dân. - 2013. - Tháng 8. - Tr
48. Số 8
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 giành thắng lợi, lập nên Nhà nước Việt
Nam dân chủ cộng hòa, là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc dựng
nước và giữ nước của dân tộc. Thắng lợi đó là kết quả của sự phát huy sức mạnh
dân tộc với sức mạnh thời đại, trong đó, sức mạnh dân tộc đóng vai trò quyết
định.
38. NGUYỄN TRỌNG PHÚC. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và bài
học giữ nước // TC.Nhịp cầu tri thức. - 2012. - Tháng 8. - Tr 13. Số 8
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một cuộc cách mạng giải phóng dân
tộc điển hình do Đảng Cộng sản lãnh đạo, đã xóa bỏ chế độ thuộc địa hơn 80
năm của chủ nghĩa thực dân, phát xít, giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam
và đánh đổ chế độ quân chủ phong kiến hàng ngàn năm để lập nên nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa.
39. ĐỖ XUÂN TUẤT. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và những giá
trị soi đường sự nghiệp đổi mới // TC.Cộng sản. - 2013. - Tháng 8. - Tr 54. Số
850
Bài viết về Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Thắng lợi của khát vọng và
ý chí Việt Nam với những giá trị vĩnh hằng soi đường cho sự nghiệp đổi mới
của đất nước.
40. BÙI THANH SƠN. Cuộc cách mạng toàn diện và triệt để nhất trong
lịch sử Việt Nam : Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 //
Quân đội nhân dân. - 2013. - Ngày 19 tháng 8. - Tr 1. Số 18808
Bài viết về Cách mạng tháng Tám 1945, cuộc cách mạng toàn diện và triệt
để nhất trong lịch sử Việt Nam đã đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến
giành chính quyền về tay nhân dân.
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41. THỦY TIÊN (Tổng hợp). Cách mạng Tháng Tám Việt Nam trong
mắt bạn bè quốc tế // Giáo dục và thời đại. - 2013. - Ngày 16 tháng 8. - Tr 8. Số
196
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của Việt Nam từ lâu đã trở thành sự kiện
lớn của thế giới. Nhiều sử gia, nhà văn, nhà báo có uy tín quốc tế đã viết về sự
kiện lịch sử trọng đại này.
42. ĐỖ CHU. Ngày đẹp nhất : Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và
Quốc khánh 2/9 // An ninh thủ đô cuối tuần. - 2013. - Ngày 18 tháng 8. - Tr 3.
Số 439
Bài viết về Cách mạng tháng Tám 1945, bước ngoặt trọng đại trong tiến
trình lịch sử nước nhà.
43. NGUYỄN HUY HIỆU. Giá trị của Cách mạng tháng Tám với sự
nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay : Kỷ niệm 68 năm Cách mạng
tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Quân đội nhân dân. - 2013. - Ngày 19 tháng 8.
- Tr 2. Số 18808
Bài viết về thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945, đập tan ách thống trị
của thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân và giá trị của nó
trong sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.
44. HOÀNG CHÍ BẢO. Tầm vóc lịch sử và hiệu ứng xã hội của Cách
mạng Tháng Tám // TC.Dân vận. - 2013. - Tháng 8. - Tr 6. Số 8
Bài viết về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã làm thay đổi
số phận của cả dân tộc và hướng tới các giá trị, mục tiêu phát triển.
45. CCB VIỆT NAM. Tự hào, vinh quang và trách nhiệm : Kỷ niệm 68
năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2013) // TC.Cựu chiến
binh Việt Nam. - 2013. - Tháng 8. - Tr 2. Số 263
Bài viết về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với niềm tự
hào, vinh quang và trách nhiệm của dân tộc.
46. HỒ KIẾM VIỆT. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám được chuẩn
bị và lãnh đạo của đảng tiên phong cách mạng : Bình luận - phê phán // Nhân
dân. - 2013. - Ngày 16 tháng 8. - Tr 8. Số 21154
Bài viết về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được chuẩn bị
và lãnh đạo của đảng tiên phong cách mạng.
47. NGUYỄN TÚC. Mặt trận Việt Minh trong cuộc Tổng khởi nghĩa
giành chính quyền // Đại đoàn kết. - 2013. - Ngày 25 tháng 8. - Tr 5. Số 237
Bài viết về những thắng lợi của Mặt trận Việt Minh trong cuộc Tổng khởi
nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945.
48. HỒNG VINH. "Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân"! : Vấn đề tháng
này // TC.Nhân dân hằng tháng. - 2013. - Tháng 8. - Tr 3. Số 196
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"Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân"!, đó là câu đúc kết của Chủ tịch Hồ
Chí Minh sau ngày nhân dân ta theo Đảng vùng lên làm cuộc Cách mạng Tháng
Tám năm 1945, lật đổ ách thống trị gần một trăm năm của bọn thực dân, phong
kiến, giành chính quyền về tay nhân dân trong cả nước.
49. NGÔ VƯƠNG ANH. Ý Đảng lòng dân là một : Kỷ niệm 68 năm Cách
mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Nhân dân. - 2013. - Ngày 19 tháng 8. - Tr
2. Số 21157
Bài viết về ý Đảng lòng dân, cội nguồn của thành công trong cuộc Cách
mạng Tháng Tám năm 1945.
50. MAI THẮNG. Đảng soi đường cho Cách mạng Tháng Tám thắng lợi
: Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Tin tức cuối
tuần. - 2012. - Ngày 15-21 tháng 8. - Tr 2. Số 33
Bài viết về công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết
định thắng lợi toàn diện của Cách mạng Tháng Tám 1945, đưa nhân dân ta từ
bùn đen nô lệ lên làm chủ đất nước.
51. Những giờ phút thiêng liêng : Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám
và Quốc khánh 2/9 // Nhân dân. - 2013. - Ngày 18 tháng 8. - Tr 3. Số 21156
Trích hồi ký của đồng chí Nguyễn Lương Bằng về sự kiện thành lập Ủy
ban Giải phóng dân tộc để lãnh đạo Tổng khởi nghĩa đến thắng lợi hoàn toàn.
52. NGUYỄN HÀ. Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc
khánh 2/9: Hai giây phút sung sướng nhất đời của nhà báo trứ danh // Nhà
báo và công luận. - 2013. - Ngày 22 tháng 8. - Tr 16. Số 34
Trong hồi ký của mình, nhà báo, nhà sử học, nhà cách mạng nổi tiếng Trần
Huy Liệu (1901-1969) đã khẳng định rằng, trong cuộc đời tham gia cách mạng,
ông đã hai lần được sống trong giây phút sung sướng nhất, đó là khi thảo Quân
lệnh số 1 phát lệnh tổng khởi nghĩa toàn quốc của ủy ban Kháng chiến trong
Cách mạng tháng Tám và nhận ấn, kiếm thoái vị của vua Bảo Đại, vị vua cuối
cùng triều Nguyễn khi cách mạng thành công.
53. VŨ THẾ KHÔI. Đảng Dân chủ trong Mặt trận Việt Minh những
ngày Cách mạng Tháng Tám // Người cao tuổi. - 2013. - Ngày 2 tháng 9. - Tr
4. Số 105+106
Trích hồi ký của Giáo sư Vũ Đình Hòe, một trong những người sáng lập
Đảng Dân chủ Việt Nam về những ngày cách mạng hào hùng của dân tộc,
Tháng Tám năm 1945.
54. CẨM THÚY (Thực hiện). Nhà sử học Dương Trung Quốc: Thời cơ,
tầm nhìn và tâm thế nhân dân : 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh
2/9 // Đại đoàn kết. - 2013. - Ngày 18 tháng 8. - Tr 3. Số 230
Bài trả lời phỏng vấn của Nhà sử học Dương Trung Quốc về bài học cơ bản
của Cách mạng Tháng Tám 1945 đến ngày hôm nay.
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55. NGUYỄN MẠNH HÙNG. Ký ức một thời ở Hà Nội với những ngày
khởi nghĩa tháng Tám // TC.Nhịp cầu tri thức. - 2012. - Tháng 8. - Tr 2. Số 8
Trích toàn văn bài diễn văn của đồng chí Võ Nguyên Giáp tại Lễ Độc lập
2/9/1945, nêu rõ tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945,
những nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ lâm thời và khẳng định quyết tâm bảo
vệ độc lập, tự do cho nhân dân.
56. HỒNG VINH. Tiếp nối con đường Tháng Tám // TC.Tuyên giáo. 2012. - Tháng 8. - Tr 3. Số 8
Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã lật nhào ách thống trị của bọn
thực dân, phong kiến, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam
Á. 68 năm qua, tiếp nối lý tưởng của Cách mạng Tháng Tám, Đảng Cộng sản
Việt Nam tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta tiến hành thắng lợi các cuộc chiến tranh
bảo vệ Tổ quốc, giành và giữ độc lập, tự do, thống nhất đất nước, triển khai công
cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh.
57. NHÂN DÂN. Tinh thần Cách mạng tháng Tám cổ vũ chúng ta đi tới
: Xã luận // Nhân dân. - 2013. - Ngày 19 tháng 8. - Tr 1. Số 21157
Suốt chiều dài hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, thắng lợi vĩ đại của
Cách mạng tháng Tám là một trong những trang sử chói lọi nhất trong lịch sử
của dân tộc ta. Thắng lợi đó có tầm vóc, ảnh hưởng to lớn, khép lại những năm
dài lầm than, đau thương của dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
58. TRẦN TRỌNG THƠ. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - những
sáng tạo độc đáo trong xây dựng lực lượng và tiến hành tổng khởi nghĩa
chính trị toàn dân tộc : Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh
2/9 // TC.Lịch sử Đảng. - 2013. - Tháng 8. - Tr 12. Số 8
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã để lại những di sản vô giá về lý luận
và phương pháp cách mạng hàm chứa những sáng tạo độc đáo trong xây dựng
lực lượng cách mạng cũng như trong nghệ thuật tiến hành thắng lợi cuộc Tổng
khởi nghĩa của toàn dân tộc với tinh thần "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta".
59. TRÂN NHÃ (Tổng hợp). Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa // Thanh tra chủ nhật. - 2013. - Ngày 25
tháng 8. - Tr 3. Số 34
Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhân dân Việt Nam đã
đập tan xiềng xích nô lệ của Pháp trong gần một thế kỷ tại Việt Nam, chấm dứt
sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế gần một nghìn năm, lập nên nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
60. NGUYỄN VĂN THANH. Bài học đại đoàn kết từ Cách mạng Tháng
Tám : Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2013) //
TC.Thanh tra. - 2012. - Tháng 8. - Tr 2. Số 8
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Viết về bài học Đại đoàn kết được rút ra từ thắng lợi của Cách mạng Tháng
Tám năm 1945.
61. ĐÀO VĂN ĐỆ. Chớp thời cơ tổng khởi nghĩa giành chính quyền
cách mạng : Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Quân
đội nhân dân. - 2013. - Ngày 18 tháng 8. - Tr 3. Số 18809
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 giành chính quyền về tay
nhân dân đã để lại nhiều bài học kinh nghiệp quý, trong đó nổi bật là nghệ thuật
chớp thời cơ phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả
nước.
62. TRỊNH TRỌNG TUÂN. Về bài học kinh nghiệm "nắm thời cơ cách
mạng" trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 // TC.Thanh niên. - 2013. Tháng 8. - Tr 2. Số 29
Viết về bài học kinh nghiệm nắm thời cơ cách mạng trong Cách mạng
Tháng Tám năm 1945.
63. THANH NGA. Trí, lực và thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám : Kỷ
niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Tin tức cuối tuần. 2012. - Ngày 22-28 tháng 8. - Tr 2. Số 34
Cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi, một nguyên nhân quyết định là
Tổng khởi nghĩa đã nổ ra đúng lúc. Thành công đó là bài học quý về nghệ thuật
chọn đúng thời cơ khởi nghĩa. Việc này gắn liền với công lao to lớn của Chủ
tịch Hồ Chí Minh.
64. SỸ NGUYÊN. Cách mạng Tháng Tám và bài học về thời cơ cách
mạng : Kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Tin tức
cuối tuần. - 2013. - Ngày 29 tháng 8. - Tr 2. Số 35
Năm tháng qua đi nhưng Cách mạng Tháng Tám 1945, một cuộc đổi đời
thực sự của dân tộc và toàn thể nhân dân Việt Nam, vẫn là sự kiện trọng đại
trong lịch sử Việt Nam, với đầy đủ ý nghĩa thời đại lớn lao và những bài học
kinh nghiệm có giá trị. Trong đó, thời cơ là một trong những nhân tố quyết định
thắng lợi của cuộc cách mạng.
65. QĐND. Hào khí Cách mạng tháng Tám trong công cuộc đổi mới : Xã
luận // Quân đội nhân dân. - 2013. - Ngày 19 tháng 8. - Tr 1. Số 18808
Bài viết về hào khí Cách mạng tháng Tám trong công cuộc đổi mới đất
nước hiện nay.
66. BẮC NINH. Mãi mãi tự hào mùa thu cách mạng : Xã luận // Bắc
Ninh. - 2013. - Ngày 2 tháng 9. - Tr 1. Số 3102+3103
Với khí thế hào hùng của 68 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh
2/9, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, đẩy mạnh phong trào thi
đua yêu nước, tích cực chủ động phát huy thuận lợi, nắm bắt thời cơ, thách thức
trong tình hình mới, điều kiện mới. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền
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với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu xây dựng đất nước, quê hương giàu mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh.
67. THẾ TRƯỜNG. Bác Hồ viết "Tuyên ngôn độc lập" // Người cao tuổi.
- 2013. - Ngày 2 tháng 9. - Tr 3. Số 105+106
Bài viết về sự ra đời của bản "Tuyên ngôn độc lập" khai sinh ra nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa, đến nay vẫn còn nguyên giá trị vì đã gắn kết được giữa
lịch sử và thời đại, là một báu vật quốc gia, một áng văn tuyệt tác đã, đang và sẽ
được lưu giữ cho muôn thế hệ mai sau của dân tộc Việt Nam.
68. THEO BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN. Tinh thần ngày Quốc
khánh 2-9 đời đời bất diệt! // Bắc Ninh. - 2013. - Ngày 2 tháng 9. - Tr 1. Số
3102+3103
Tuyên ngôn Độc lập bất hủ 2/9/1945 đã mở ra kỷ nguyên mới, lần đầu tiên
người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào minh đã trở thành công dân
của một nước tự do và độc lập. Cũng với Tuyên ngôn 2/9, nhiều dân tộc bị áp
bức trên thế giới đã nhìn thấy con đường mà mình, dân tộc mình có thể lựa chọn
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
69. DƯƠNG TRUNG QUỐC. Tuyên ngôn độc lập: Khát vọng không
thuộc về quá khứ // Nhân dân cuối tuần. - 2013. - Ngày 1 tháng 9. - Tr 2. Số 3435
Bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo và tuyên đọc
trước quốc dân đồng bào tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945 không
chỉ thể hiện khát vọng và đúc kết thành tựu của nhân dân Việt Nam đã thoát
khỏi chế độ thực dân tồn tại ngót trăm năm, trở thành một quốc gia độc lập, mà
còn chấm dứt luôn cả chế độ quân chủ từng tồn tại từ ngàn năm trong lịch sử
Việt Nam để hội nhập với thế giới hiện đại.
70. NGUYỄN HỒNG QUYÊN. Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ngày 2-91945: Khát vọng muôn đời được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc // Quân
đội nhân dân. - 2013. - Ngày 30 tháng 8. - Tr 2. Số 18819
Ngày 2/9/1945, ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã đi
vào lịch sử dân tộc với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Cùng trong sự kiện này, Đại tướng Võ Nguyễn Giáp, với tư cách là Bộ trưởng
Nội vụ đã có bài diễn văn ứng khẩu rất hùng hồn về quyết tâm bảo vệ chính
quyền cách mạng còn non trẻ.
71. ĐẶNG TRƯỜNG SƠN. Tuần lễ Vàng - sức mạnh lòng dân // Công
lý. - 2013. - Ngày 30 tháng 8. - Tr 5. Số 70-71
"Tuần lễ Vàng" là một trong những trang ký ức lịch sử đẹp nhất về sức
mạnh của lòng dân, trong ngày đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
non trẻ... Một khi hiệu triệu được lòng dân thì dường như trở ngại nào cũng có
thể vượt qua, thông điệp ấy còn vang vọng mãi như một giá trị vĩnh cửu.
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72. NGUYỄN ĐỨC THẠC. Đầu tiên và mãi mãi : 68 năm Cách mạng
tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Đại đoàn kết. - 2013. - Ngày 19 tháng 8. - Tr 1.
Số 231
Đầu tiên, đó là những ngày tháng đầu tiên sau Cách mạng tháng 8-1945
thành công, khai sinh ra nước Việt Nam mới đầy ắp những sự kiện tiếp nối và
mãi mãi còn đó là những câu chuyện có thật đã trở thành truyền kỳ về người
thực, việc thực, từ chính cuộc sống, được ghi lại trong ký ức, nơi các trang sử
sách về con dân nước Việt.
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PHẦN 2: HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 68 NĂM
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9
1. TTXVN. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí
Minh // Thanh niên. - 2013. - Ngày 31 tháng 8. - Tr 1. Số 243
Kỷ niệm 68 năm Quốc khánh 2/9, ngày 30/8, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành
TW Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam
đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tuổi trẻ, số 235; Nhân dân, số
21169; Quân đội nhân dân, số 18820; Sức khỏe và đời sống, số 139+141; An
ninh thủ đô, số 3900; Tin tức, số 206+207; Hà Nội mới, số 15998; Công an nhân
dân, số 2957).
2. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, làm việc tại Thái Nguyên : Kỷ
niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Hà Nội mới. - 2012. Ngày 20 tháng 8. - Tr 1. Số 15987
Trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám
và Quốc khánh 2/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu Đoàn công tác
Trung ương đi thăm, kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc
phòng tại 3 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng.
3. Biểu dương điển hình học tập, làm theo gương Bác : Kỷ niệm 68 năm
Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Hà Nội mới. - 2013. - Ngày 24
tháng 8. - Tr 1. Số 15991
Ngày 23/8, tại Phủ Chủ tịch, nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám
và Quốc khánh 2/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đoàn đại biểu điển
hình tiên tiến toàn quân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21162; Tuổi trẻ,
số 228; Tin tức, số 200; Công an nhân dân, số 2950; Tiền phong, số 236).
4. PV. Hội Doanh nhân trẻ phải vì lợi ích chung và phát triển lành mạnh
// Công an nhân dân. - 2013. - Ngày 1 tháng 9. - Tr 1. Số 2958
Nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm
20 năm thành lập Hội Doanh nhân trẻ và phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam,
10 năm Giải thưởng Sao vàng Đất Việt, ngày 31/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang đã gặp gỡ thân mật 40 gương mặt tiêu biểu, đại diện cho
gần 10.000 hội viên của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo Quân đội nhân dân, số 18821).
5. NGỌC THƯ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chiêu đãi trọng thể Đoàn
ngoại giao // Quân đội nhân dân. - 2013. - Ngày 31 tháng 8. - Tr 7. Số 18820
Tối 30/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và
Phu nhân đã chủ trì buổi chiêu đãi trọng thể Đoàn Ngoại giao nhân kỷ niệm 68
năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
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(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21169; Lao động,
số 201; Phụ nữ Việt Nam, số 105; Tin tức, số 206+207; Công an nhân dân, số
2957).
6. TRỌNG ĐẢNG. Đảm bảo ATGT dịp Quốc khánh và năm học mới //
Tiền phong. - 2012. - Ngày 22 tháng 8. - Tr 3. Số 234
Nhằm đảm bảo ATGT và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong đợt
nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới, Phó Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện yêu cầu các lực lượng chức năng tăng
cường công tác đảm bảo trật tự ATGT.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tin tức, số 197; Hà Nội mới, số
15988; Văn hóa, số 2357; Công lý, số 68; Thể thao Việt Nam, số 34).
7. NHÓM PV. Hoạt động kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và
Quốc khánh 2/9 // Hà Nội mới. - 2013. - Ngày 31 tháng 8. - Tr 2. Số 15998
Ngày 30/8, Đoàn đại biểu Quân ủy TW và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công
an TW và Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng
Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài
tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Công an nhân dân, số 2957).
8. Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2-9 tại các nước // Nhân dân. - 2013. Ngày 31 tháng 8. - Tr 4. Số 21169
Tối 30/8, tại Cố đô Luông Pha-băng, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại
Luông Pha-băng đã tổ chức chiêu đãi trọng thể với sự tham dự của các đồng chí
lãnh đạo Đảng, chính quyền, ban, ngành của tỉnh Luông Pha-băng; các vị khách
quốc tế cùng đông đảo người Việt Nam công tác, học tập, sinh sống tại Luông
Pha-băng và các tỉnh bắc Lào.
9. Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2-9 tại các nước // Nhân dân. - 2013. Ngày 31 tháng 8. - Tr 4. Số 21169
Theo Phóng viên Báo Nhân dân thường trú tại Trung Quốc, tối 30/8, tại
Bắc Kinh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Trung
Quốc Nguyễn Văn Thơ tổ chức tiếp khách nhân kỷ niệm 68 năm Quốc khánh
2/9.
10. Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2-9 tại các nước // Nhân dân. - 2013.
- Ngày 31 tháng 8. - Tr 4. Số 21169
Theo phóng viên Báo Nhân dân thường trú tại Thái Lan, tối 29/8, tại Thủ
đô Băng-cốc, Đại sứ quán nước ta tại Thái Lan đã tổ chức tiếp khách nhân kỷ
niệm 68 năm Ngày Quốc khánh 2/9.
11. Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2-9 tại các nước // Nhân dân. - 2013.
- Ngày 31 tháng 8. - Tr 4. Số 21169
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Đại sứ quán Việt Nam tại CH Nam Phi; Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ;
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Xít-ni (O-xtrây-li-a)... đã tổ chức trọng thể lễ
kỷ niệm lần thứ 68 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
12. Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại các nước // Nhân dân. - 2013.
- Ngày 31 tháng 8. - Tr 4. Số 21169
Theo phóng viên báo Nhân dân thường trú tại CHDCND Lào, tối 30/8, tại
Thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ nước ta tại CHDCND Lào Nguyễn Mạnh Hùng tổ
chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh
2/9.
13. Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại các nước // Nhân dân. - 2013.
- Ngày 31 tháng 8. - Tr 4. Số 21169
Tối 29/8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc?) đã
tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm lần thứ 68 Quốc khánh nước ta.
14. TTXVN. Các nước chúc mừng Việt Nam nhân ngày Quốc khánh 2/9
// Quân đội nhân dân. - 2013. - Ngày 1 tháng 9. - Tr 1. Số 18821
Nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt
Nam, nhiều quan chức các nước đã gửi lời chúc mừng.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Thanh niên, số 245; Công an
nhân dân, số 2959; Nhân dân, số 21169).
15. QUỲNH GIANG. Chủ động bảo đảm tốt an ninh trật tự trong dịp kỷ
niệm Cách mạng tháng Tám // Quân đội nhân dân. - 2013. - Ngày 11 tháng 8. Tr 1. Số 18800
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
vừa có điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác bảo
đảm an ninh trật tự trong dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
16. PV. Bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Quốc khánh 2-9 // Nhân dân. 2013. - Ngày 29 tháng 8. - Tr 8. Số 21167
Ngày 28/8, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị,
Bộ trưởng Công an chủ trì buổi làm việc với các tổng cục, đơn vị làm chức năng
Bộ Công an về công tác tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp
kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: An ninh thủ đô, số 3898; Quân
đội nhân dân, số 18820).
17. VĂN ĐỨC. Tổng Cục An ninh II (Bộ Công an): Khám bệnh, tặng
quà đồng bào nghèo Trà Vinh : Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và
Quốc khánh 2/9 // Công an nhân dân. - 2012. - Ngày 21 tháng 8. - Tr 3. Số 2947
Ngày 20/8, Đoàn công tác của Tổng cục An ninh II (Bộ Công an), Cục An
ninh Tây Nam Bộ phối hợp Cục quản lý Dược (Bộ Y tế), Bệnh viện 30-4 (Bộ
Công an), Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty CP Bảo
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vệ thực vật An Giang, đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, cấp thuốc và khám bệnh
miễn phí cho người nghèo của 2 xã, tỉnh Trà Vinh, nhân kỷ niệm 68 năm Cách
mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 68 năm ngày truyền thống lực lượng
CAND.
18. PV. Tổ chức đợt chiếu phim Việt Nam trên toàn quốc : Kỷ niệm 68
năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Nhân dân. - 2013. - Ngày 10
tháng 8. - Tr 1. Số 21148
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định tổ chức đợt
chiếu phim trên phạm vi toàn quốc từ ngày 17/8 đến 4/9/2013, kỷ niệm 68 năm
Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Thể thao và văn hóa, số 227;
Giáo dục và thời đại, số 195).
19. V.V. Đợt phim kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc
khánh 2/9 // Lao động. - 2013. - Ngày 14 tháng 8. - Tr 5. Số 186
Đợt phim kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được
tổ chức từ ngày 17/8 đến 4/9 trên các rạp chiếu cả nước.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo Nông thôn ngày nay, số 194; Nhân
dân, số 21156).
20. ĐÌNH CHUNG. Hai phim nhựa đặc sắc trong Tuần phim Cách mạng
Tháng Tám và Quốc khánh : Tin văn hóa // Gia đình và xã hội. - 2012. - Ngày
16 tháng 8. - Tr 9. Số 98
Hai bộ phim truyện nhựa "Hoài vũ trắng" và "Chớp mắt cùng số phận" sẽ
được giới thiệu lại với khán giả cả nước trong đợt phim kỷ niệm Cách mạng
tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nông thôn ngày nay, số 197;
Hà Nội mới, số 15982).
21. HUYỀN ANH. Bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách trong dịp
Quốc khánh 2-9 // Quân đội nhân dân. - 2013. - Ngày 18 tháng 8. - Tr 5. Số
18807
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa gửi công điện đề nghị các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý, chấn chỉnh, kiểm tra các hoạt
động du lịch trên địa bàn trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo Văn hóa, số 2354; Công an nhân
dân, số 2942; VOV, số 67; Nông thôn ngày nay, số 197; Tin tức, số 194; An
ninh thủ đô, số 3889; Thể thao Việt Nam, số 34).
22. TRANG ĐOAN. Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam và Hungary // An
ninh thủ đô cuối tuần. - 2013. - Ngày 25 tháng 8. - Tr 3. Số 440
Ngày 24/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu
nghị Việt Nam - Hungary đã tổ chức gặp gỡ hữu nghị nhân dịp kỷ niệm Quốc
khánh Việt Nam (2/9) và Quốc khánh Hungary (20/8).
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23. PV. Hướng các hoạt động kỷ niệm về cơ sở // Nhân dân. - 2013. Ngày 11 tháng 8. - Tr 2. Số 21149
Ngành Tư pháp tổ chức các hoạt động kết hợp kỷ niệm 68 năm Cách mạng
tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành
(28/8/1945-28/8/2013).
24. HOA NGUYỄN. Khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng Tổng
cục XDLL CAND 2013 : Tin văn hóa - thể thao // Công an nhân dân. - 2013. Ngày 16 tháng 8. - Tr 6. Số 2942
Ngày 15/8, Liên hoan nghệ thuật quần chúng Tổng cục Xây dựng lực lượng
Công an nhân dân năm 2013, khu vực phía Nam đã chính thức khai mạc tại Nhà
văn hóa Thiếu nhi quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động của Tổng
cục nhân kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 68 năm
Ngày truyền thống lực lượng CAND, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc.
25. HƯƠNG LY. "Tiếng hát trên hành trình tìm lửa" // Hà Nội mới. 2013. - Ngày 18 tháng 8. - Tr 7. Số 18807
Hướng tới kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9,
chào mừng thành công của Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ V và
hưởng ứng Tuần lễ văn hóa dầu khí, ngày 17/8, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng
Công ty Thăm dò khai thác dầu khí đã tổ chức Hội diễn văn nghệ năm 2013, khu
vực phía Bắc.
26. PV. Bảo tàng Hồ Chí Minh tăng thời gian mở cửa phục vụ khách
tham quan : Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Nhân
dân. - 2013. - Ngày 13 tháng 8. - Tr 1. Số 21151
Hướng tới kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, để
phục vụ nhân dân và khách quốc tế ngày càng tốt hơn, từ ngày 1/9/2013, Bảo
tàng Hồ Chí Minh sẽ mở cửa thông tầm phục vụ khách tham quan từ 8 giờ đến
17 giờ các ngày trong tuần.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: An ninh thủ đô, số 3885; Văn
hóa, số 2354).
27. MINH NGỌC. Tọa đàm "Tinh thần dân tộc trong Cách mạng Tháng
Tám - năm 1945" // Hà Nội mới. - 2013. - Ngày 19 tháng 8. - Tr 1. Số 15986
Ngày 18/8, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức tọa đàm về chủ đề "Tinh
thần dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám - năm 1945".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại biểu nhân dân, số 231;
Nhân dân, số 21156; Sức khỏe và đời sống, số 133).
28. THIỆN ANH. Bảo đảm ATGT, ANTT trên tàu dịp nghỉ lễ 2/9 // Giao
thông. - 2013. - Ngày 14 tháng 8. - Tr 2. Số 42
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Tổng Giám đốc Đường sắt Việt Nam vừa ban hành Công điện số 460 về
việc bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên các tuyến đường sắt dịp
nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nông thôn ngày nay, số 195).
29. HẠ VÂN. Hôm nay công chiếu "Ký ức Việt Nam" // Nông nghiệp
Việt Nam. - 2013. - Ngày 19 tháng 8. - Tr 8. Số 165
Công chiếu chương trình truyền hình mới mang tên "Ký ức Việt Nam".
Chương trình được lên sóng VTV vào đúng dịp kỷ niệm 68 năm Cách mạng
tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (ngày 19/8/2013).
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tuổi trẻ, số 222; An ninh thủ
đô, số 3888).
30. PV. Biểu diễn xiếc "Ngày hội các chú hề" tại Hà Nội // Nhân dân. 2013. - Ngày 28 tháng 8. - Tr 5. Số 21166
Nhân dịp Quốc khánh 2/9 và đón năm học mới 2013-2014, Liên đoàn Xiếc
Việt Nam ra mắt chương trình xiếc hài phục vụ thiếu nhi mang tên "Ngày hội
các chú hề".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Hà Nội mới, số 15996; Đại biểu
nhân dân, số 240; Gia đình và xã hội, số 103; Quân đội nhân dân, số 18817; Phụ
nữ Việt Nam, số 103; Tin tức, số 203).
31. PV. Tin vắn // Pháp luật Việt Nam. - 2013. - Ngày 20 tháng 8. - Tr 2.
Số 232
Chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 19/8, tại trụ sở
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 49 Lý Thái Tổ, Hà Nội diễn ra Lễ khánh
thành Bảo tàng truyền thống ngành Ngân hàng Việt Nam.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo Nhân dân, số 21158).
32. TIẾN DŨNG. Bộ tư lệnh Quân khu 5: Trao 40 nhà tình nghĩa trong
dịp Quốc khánh 2-9 // Quân đội nhân dân. - 2013. - Ngày 31 tháng 8. - Tr 2. Số
18820
Ngày 30/8, Đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu 5, do Trung tướng Lê
Chiêm, Tư lệnh quân khu dẫn đầu đã bàn giao nhà tình nghĩa tặng Bà mẹ Việt
Nam anh hùng Phan Thị Trích (94 tuổi) ở xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc và cựu
quân nhân Phạm Văn Xuân ở khối An Bàng, phường Cẩm An, TP Hội An.
33. NGUYỄN NH. Chiếu phim chào mừng Quốc khánh 2-9 // Quân đội
nhân dân. - 2013. - Ngày 27 tháng 8. - Tr 5. Số 18816
Chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ
ngày 19/8 đến 2/9, Binh chủng Tăng - Thiết giáp tổ chức hoạt động chiếu phim
phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các tỉnh Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hòa Bình,
Nghệ An...
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34. PV. Nhiều địa phương, đơn vị tổ chức phong trào thi đua, lao động
sáng tạo : Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Nhân
dân. - 2013. - Ngày 15 tháng 8. - Tr 3. Số 21153
Công ty A-pa-tít Việt Nam (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) phát động
phong trào thi đua lao động, với phương châm "Năng suất - Chất lượng - Hiệu
quả", lập thành tích chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc
khánh 2/9 và 55 năm Ngày Bác Hồ lên thăm vùng mỏ (23/9/1958-23/9/2013).
35. PV. Sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ : Kỷ niệm 68 năm Cách
mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Nhân dân. - 2013. - Ngày 18 tháng 8. - Tr
4. Số 21156
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc
khánh 2/9, Đoàn thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa hoàn thành
và tổng kết Chương trình Mùa hè xanh tình nguyện 2013 tại ba huyện nghèo của
tỉnh Lai Châu theo chương trình của EVN thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQCP của Chính phủ.
36. THUỴ DU. Triển lãm "Hoa và cuộc sống" mừng Quốc khánh 2/9 //
Hà Nội mới. - 2013. - Ngày 31 tháng 8. - Tr 5. Số 15998
Nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bảo
tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Công ty Dalat Hasfarm tổ chức mở triển
lãm "Hoa và cuộc sống" tại 36 Lý Thường Kiệt từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9.
37. Hoạt động kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh
2/9 // Hà Nội mới. - 2013. - Ngày 23 tháng 8. - Tr 1. Số 15990
Nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày
22/8, Đảng bộ cơ quan văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội tổ chức
trang trọng lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tới đồng chí Ngô Thị Doãn
Thanh, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Hà
Nội.
38. NHÓM PV. Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, tặng quà cơ sở cách
mạng // Hà Nội mới. - 2013. - Ngày 29 tháng 8. - Tr 2. Số 15996
Nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày
28/8, lãnh đạo TP Hà Nội và địa phương đã tổ chức thăm, tặng quà cơ sở cách
mạng, các vị lãnh thành cách mạng và gặp mặt các chiến sĩ bị địch bắt, tù đày.
39. TIẾN HƯNG. Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm cơ sở cách mạng xã
Võng La // An inh thủ đô. - 2013. - Ngày 29 tháng 8. - Tr 3. Số 3898
Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 28/8, đồng chí Phạm Quang Nghị,
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới thăm, tặng quà tại cơ sở cách mạng xã Võng La,
huyện Đông Anh, TP Hà Nội.
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40. HIỀN LƯƠNG, VIỆT TUẤN. Hoạt động kỷ niệm 68 năm Cách mạng
Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Hà Nội mới. - 2013. - Ngày 28 tháng 8. - Tr
1. Số 15995
Ngày 27/8, nhân dịp kỷ niệm 68 năm Quốc khánh 2/9, Phó Bí thư Thường
trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 75
năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Tích, SN 1913, thuộc Đảng bộ quận
Thanh Xuân.
41. T.PHÙNG. Hà Nội: Cao điểm đảm bảo trật tự, môi trường đô thị //
Tuổi trẻ. - 2012. - Ngày 18 tháng 8. - Tr 2. Số 222
Ngày 17/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND
TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo phát động lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an
toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường kỷ niệm 68 năm Quốc khánh
2/9 và 59 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10.
42. CL. Hà Nội: Gần 3,8 tỷ đồng tặng quà cho người có công với cách
mạng // Công an nhân dân. - 2013. - Ngày 12 tháng 8. - Tr 1. Số 2938
Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Quốc khánh 2/9, UBND TP Hà Nội quyết
định trích 3,764 tỷ đồng cho các quận, huyện, thị xã để tổ chức tặng quà người
có công với cách mạng và cơ sở cách mạng. Theo đó mỗi suất quà trị giá
500.000 đồng.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: An ninh thủ đô, số 3884; Nhân
dân, số 21150; Tin tức, số 188; Cựu chiến binh Việt Nam, số 980).
43. THÀNH TÂM. Triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm, tệ nạn //
Hà Nội mới. - 2013. - Ngày 12 tháng 8. - Tr 7. Số 15979
Với mục tiêu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn Thủ
đô, bảo vệ các ngày lễ lớn dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh
2/9... Công an TP Hà Nội đang chuẩn bị mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội
phạm hình sự và các loại tệ nạn xã hội ngay trong tháng 8/2013.
44. PV, CTV VÀ TTXVN. Gặp mặt truyền thống cựu thanh niên cứu
quốc Thành Hoàng Diệu : Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc
khánh 2/9 // Nhân dân. - 2013. - Ngày 18 tháng 8. - Tr 1. Số 21156
Nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày
17/8, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Ban Liên lạc cựu Thanh niên cứu quốc
Thành Hoàng Diệu tổ chức gặp mặt truyền thống cựu nam, nữ thanh niên cứu
quốc Thành Hoàng Diệu.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 18807;
Tin tức, số 195; Gia đình và xã hội, số 99).
45. PV. Sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ : Kỷ niệm 68 năm Cách
mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Nhân dân. - 2013. - Ngày 18 tháng 8. - Tr
4. Số 21156
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Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 17/8, tại
Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Ban Liên lạc cựu học sinh Trường
Thanh niên tiền tuyến Huế tổ chức gặp mặt và công bố Quyết định công nhận
cán bộ tiền khởi nghĩa cho hai nhà sáng lập trường là cố Luật sư Phan Anh và cố
GS Tạ Quang Bửu.
46. PV. Hà Nội, Thái Nguyên gắn hoạt động kỷ niệm với phong trào thi
đua ở cơ sở : Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 //
Nhân dân. - 2013. - Ngày 14 tháng 8. - Tr 5. Số 21152
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức 60 buổi biểu diễn nghệ
thuật phục vụ nhân dân tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trung tâm sân
khấu lớn của TP... TP Hà Nội tổ chức Tuần lễ phim với chủ đề chào mừng Cách
mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
47. HN. Hà Nội tổ chức 30 buổi biểu diễn mừng Quốc khánh 2.9 // Đại
biểu nhân dân. - 2012. - Ngày 20 tháng 8. - Tr 4. Số 232
Chào mừng kỷ niệm 68 năm Quốc khánh 2/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch Hà Nội sẽ tổ chức 30 buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ quần chúng nhân
dân trong hai ngày 1 -2/9 bao gồm các tiết mục: ca nhạc, xiếc, hài kịch, chèo, cải
lương, tuồng... ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi đất nước và Thủ
đô đổi mới.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Công an nhân dân, số 2946; Tin
tức, số 196; An ninh thủ đô, số 3892; Sức khỏe và đời sống, số 134; Nông thôn
ngày nay, số 200; Hà Nội mới, số 15987; Đại đoàn kết, số 232; Nhân dân, số
21158; Thế giới và Việt Nam, số 34; Thể thao Việt Nam, số 34).
48. MINH XUÂN. "Gala Tình yêu cười" ra mắt khán giả vào dịp Quốc
khánh 2/9 : Tin văn hóa - văn nghệ // Tài nguyên và Môi trường. - 2013. - Ngày
20 tháng 8. - Tr 8. Số 849
Chào mừng Quốc khánh 2/9, Nhà hát Tuổi trẻ cho ra mắt chương trình hài
kịch chọn lọc với những tiểu phẩm hài đặc sắc nhất về đề tài tình yêu được
mang tên "Gala Tình yêu cười".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Đại biểu nhân dân, số 232;
Nông thôn ngày nay, số 199; Pháp luật Việt Nam, số 233).
49. HÀ MINH. Gặp mặt Câu lạc bộ Sỹ quan hưu trí Công an Hà Nội //
An ninh thủ đô cuối tuần. - 2013. - Ngày 18 tháng 8. - Tr 4. Số 439
Ngày 17/8, nhân dịp kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc
khánh 2/9 và Ngày truyền thống CAND, Ban liên lạc Câu lạc bộ Sỹ quan hưu trí
Công an Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa đối với các hội viên.
50. PV. 50 năm truyền thống Thanh niên xung phong Tháng Tám Thủ
đô // Nhân dân. - 2013. - Ngày 16 tháng 8. - Tr 3. Số 21154
Ngày 15/8, tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức kỷ niệm 50 năm truyền
thống Thanh niên xung phong tình nguyện Tháng Tám Thủ đô.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH

23

68 Năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
51. HO. Ga Hà Nội chạy thêm tàu dịp 2.9 // Đại biểu nhân dân. - 2012. Ngày 22 tháng 8. - Tr 2. Số 234
Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9,
Ga Hà Nội sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ Hà Nội đến Thanh Hóa, Vinh,
Lào Cai và ngược lại.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tiền phong, số 234; An ninh
thủ đô, số 3892).
52. LAN DƯƠNG. Hà Nội: Tổ chức lễ báo công dâng Bác : Tin tức //
Nông thôn ngày nay. - 2012. - Ngày 22 tháng 8. - Tr 14. Số 201
Ngày 21/8, tại Quảng trường Ba Đình, Hội Nông dân quận Cầu Giấy phối
hợp với Hội Cựu chiến binh quận tổ chức lễ báo công dâng Bác, sinh hoạt chính
trị nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
53. PV VÀ TTXVN. Hoạt động kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám
và Quốc khánh 2/9 // Nhân dân. - 2012. - Ngày 22 tháng 8. - Tr 3. Số 21160
Nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hội Cựu
chiến binh xã Minh Khai (Hà Nội), Ban Liên lạc Tiểu đoàn 24, Đoàn xung kích
241 và thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) tổ chức lễ cầu siêu và khánh thành
bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh
Thừa Thiên - Huế.
54. CHÂU ANH. VNPT Hà Nội sẵn sàng phục vụ Quốc khánh 2-9 // Hà
Nội mới. - 2012. - Ngày 22 tháng 8. - Tr 4. Số 15989
Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo
điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền và nhu cầu của nhân dân trên địa
bàn Thủ đô trong dịp Quốc khánh 2/9, VNPT Hà Nội đã chuẩn bị kế hoạch chi
tiết sẵn sàng phục vụ 24/24h.
55. PV. Nhiều hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh diễn ra trên cả
nước : Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Nhân dân.
- 2013. - Ngày 26 tháng 8. - Tr 1. Số 21164
Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9,
UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm vào sáng 1/9, tại Hội trường thành
phố, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3.
56. MAI HƯƠNG. TP. Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại,
nghĩa tình // Tuổi trẻ. - 2013. - Ngày 2 tháng 9. - Tr 3. Số 237
Ngày 1/9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí
Minh đã long trọng tổ chức mít tinh chào mừng lễ kỷ niệm 68 năm ngày Cách
mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Khoa học phổ thông, số 33;
Quân đội nhân dân, số 18822; Thanh niên, số 245; Gia đình và xã hội, số 105;
Hà Nội mới, số 16000; Công an nhân dân, số 2959).
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57. H.TRẦN. Triển lãm báo cáo kết quả trại sáng tác mới 2013 // Văn
hóa. - 2013. - Ngày 23 tháng 8. - Tr 10. Số 2357
Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hội Mỹ thuật
TP Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm báo cáo kết quả của 8 trại sáng tác và sáng
tác mới năm 2013.
58. M.LÂM. Bắn pháo hoa tầm thấp mừng Quốc khánh 2-9 : 20 giây //
Tuổi trẻ. - 2013. - Ngày 24 tháng 8. - Tr 2. Số 228
Từ 21g đến 21g15 ngày 2/9/2013, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo
hoa tầm thấp mừng Quốc khánh tại hai điểm: Khu vực đầu đường hầm sông Sài
Gòn và công viên Văn hóa Đầm Sen.
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Thanh niên, số 236; Giao
thông, số 49).
59. PV. TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật //
Nhân dân. - 2013. - Ngày 11 tháng 8. - Tr 1. Số 21149
Từ nay đến 2/9, TP Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ
thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh
2/9.
60. PV. Tin vắn // Pháp luật Việt Nam. - 2013. - Ngày 19 tháng 8. - Tr 2.
Số 231
Kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân; 68 năm
Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 17/8, tại Công viên văn hóa
Đầm Sen, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội đua thuyền rồng lần thứ I 2013 với chủ đề "Tiếp bước truyền thống anh hùng Công an Thành phố mang
tên Bác".
61. PV. Khánh thành cầu vượt bằng thép tại TP Hồ Chí Minh // Nhân
dân. - 2013. - Ngày 28 tháng 8. - Tr 3. Số 21166
Ngày 27/8, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành và thông xe hai
cầu vượt bằng thép tại khu vược đường Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa và cầu
vượt tại nút giao thông Nguyễn Tri Phương - đường 3/2 - Lý Thái Tổ. Đây là hai
công trình hoàn thành vượt tiến độ, thiết thực chào mừng Quốc khánh 2/9.
62. MAI HƯƠNG. Khai mạc 3 triển lãm ảnh mừng Quốc khánh // Tuổi
trẻ. - 2013. - Ngày 1 tháng 9. - Tr 3. Số 236
Ngày 31/8, tại công viên Lam Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ
Chí Minh đã khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Việt Nam - 68 năm độc lập,
phát triển và hội nhập (1945-2013)".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Nhân dân, số 21170).
63. PV. Đợt phim kỷ niệm Quốc khánh 2/9 : Nhiều hoạt động văn hóa văn
nghệ chào mừng Quốc khánh // Bắc Ninh. - 2013. - Ngày 2 tháng 9. - Tr 12. Số
3102+3103
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Từ ngày 11/8 đến 5/9, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh khởi
chiếu chương trình phim kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc
khánh 2/9 tại rạp Bắc Ninh và một số xã vùng sâu vùng xa, đơn vị bộ đội đóng
trên địa bàn tỉnh.
64. PV. Hội diễn sân khấu không chuyên tỉnh Bắc Ninh lần thứ VI :
Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng Quốc khánh 2-9 // Bắc Ninh. 2013. - Ngày 2 tháng 9. - Tr 12. Số 3102+3103
Ngày 27/8, tại hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh diễn ra Hội
diễn sân khấu không chuyên tỉnh Bắc Ninh lần thứ VI năm 2013. Đây là một
hoạt động chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
65. P.V. Giải thể thao kỷ niệm ngày Báo Bắc Ninh ra số đầu // Bắc Ninh.
- 2013. - Ngày 19 tháng 8. - Tr 4. Số 3093
Ngày 16/8, Công đoàn Báo Bắc Ninh tổ chức giải thể thao truyền thống kỷ
niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám thành công, 51 năm ngày Báo Bắc Ninh ra
số đầu tiên và chào mừng thành công Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XI.
66. THUẬN CẨM. Triển lãm mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng
lần thứ 18: Nhiều nét mới thể hiện về đất nước, con người // Bắc Ninh. - 2012.
- Ngày 22 tháng 8. - Tr 4. Số 3096
Nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, triển lãm
mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ 18 sẽ khai mạc vào 26/8 tại Khu
nhà triển lãm Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh với sự tham dự của
nhiều thế hệ nghệ sỹ đến từ 9 tỉnh trong khu vực.
67. HOÀNG LAN. Báo CAND, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần
CAND, Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh): Đến với các gia đình cán
bộ Công an gặp khó khăn ở Bắc Ninh // Công an nhân dân. - 2013. - Ngày 18
tháng 8. - Tr 7. Số 2944
Hòa chung không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 68
năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, Cách mạng Tháng Tám và Quốc
khánh 2/9, ngày 16/8, Đoàn Thanh niên Báo CAND phối hợp cùng Trường Đại
học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Huyện đoàn, Công an huyện Thuận Thành tổ
chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, thăm hỏi, tặng quà các gia
đình cán bộ Công an có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thuận Thành.
68. PV. Các địa phương, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực //
Nhân dân. - 2013. - Ngày 27 tháng 8. - Tr 1. Số 21165
Quân khu I vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ
trang quân khu tại Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Cạn nhân kỷ niệm Cách mạng tháng
Tám và Quốc khánh 2/9.
69. PV. Kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 //
Nhân dân. - 2013. - Ngày 28 tháng 8. - Tr 3. Số 21166
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Trong ba ngày, từ 25 đến 27/8, tỉnh Bắc Cạn tổ chức Hội diễn nghệ thuật
quần chúng lần thứ tám nhằm kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc
khánh 2/9.
70. PV. Các địa phương, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực //
Nhân dân. - 2013. - Ngày 27 tháng 8. - Tr 2. Số 21165
Ngày 26/8, Trường trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang) tổ chức họp mặt
kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 68 năm Ngày truyền
thống ngành Tư pháp và 3 năm thành lập trường.
71. PV. Nam Định, Phú Yên biểu dương các điển hình tiên tiến học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : Kỷ niệm 68 năm Cách mạng
tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Nhân dân. - 2013. - Ngày 10 tháng 8. - Tr 4. Số
21148
Hướng tới kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9,
ngày 9/8, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương Công an
xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tiêu biểu trong
phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và điển
hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2008-2013.
72. PV. Hướng các hoạt động kỷ niệm về cơ sở // Nhân dân. - 2013. Ngày 11 tháng 8. - Tr 2. Số 21149
Tỉnh ủy Tuyên Quang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền
sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng
tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
73. PV VÀ TTXVN. Khởi công xây dựng vườn hoa và Đài tưởng niệm
nhân dân hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc : Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng
Tám và Quốc khánh 2/9 // Nhân dân. - 2013. - Ngày 12 tháng 8. - Tr 3. Số
21150
Hướng tới kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 11/8,
tại ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Tổng công ty
Xây dựng công trình giao thông 4 khởi công xây dựng Vườn hoa và Đài tưởng
niệm nhân dân hy sinh tại chiến trường Đồng Lộc.
74. PV VÀ TTXVN. Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc
khánh 2/9 // Nhân dân. - 2013. - Ngày 12 tháng 8. - Tr 3. Số 21150
Ngày 11/8, tại TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội Mỹ thuật Việt Nam
phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khai mạc triển lãm mỹ thuật khu
vực VII miền Đông Nam Bộ lần thứ 18, chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng
tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập Hội Mỹ thuật
Việt Nam (10/12/1957-10/12/2013).
75. M.T. Tin vắn // Giao thông vận tải. - 2013. - Ngày 26 tháng 8. - Tr
1349
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Ngày 24/8, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức kỷ niệm 68 năm Quốc khánh
2/9 và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Vũng Tàu là
đô thị loại I.
76. PV VÀ TTXVN. Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc
khánh 2/9 // Nhân dân. - 2013. - Ngày 12 tháng 8. - Tr 3. Số 21150
Tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể thao, kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và 55
năm Ngày Bác Hồ về thăm Lào Cai (23/9/1958-23/9/2013).
77. PV. Hậu Giang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm
: Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Nhân dân. 2013. - Ngày 14 tháng 8. - Tr 1. Số 21152
Tỉnh Hậu Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình
trọng điểm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và
Quốc khánh 2/9, hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh (2004-2014).
78. Đà Nẵng: Lần đầu tiên đăng cai tổ chức triển lãm mỹ thuật : Tin vắn
// Lao động. - 2013. - Ngày 15 tháng 8. - Tr 5. Số 187
Nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và kỷ
niệm 62 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho các họa sỹ, tại TP Đà Nẵng, Hội Mỹ
thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các
Hội VHNT TP Đà Nẵng sẽ "triển lãm mỹ thuật khu vực V (gồm 9 tỉnh, thành
phố miền Trung - Tây Nguyên từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa) lần thứ XVIII - năm
2013".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Quân đội nhân dân, số 18808;
Văn hóa, số 2354).
79. PV VÀ TTXVN. Hoạt động kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám
và Quốc khánh 2/9 // Nhân dân. - 2012. - Ngày 22 tháng 8. - Tr 3. Số 21160
Chào mừng 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Kỷ niệm 10
năm Đà Nẵng trở thành đô thị loại I, ngày 21/8, UBND thành phố Đà Nẵng và
Bộ Thông tin - Truyền thông khai trường hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin Truyền thông TP Đà Nẵng.
80. P.V. Khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng sẽ khai trương dịp Quốc
khánh 2/9 // Công an nhân dân. - 2013. - Ngày 14 tháng 8. - Tr 4. Số 2940
Chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9, khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng sẽ
khai trương đi vào hoạt động với 370 phòng nghỉ và 8 căn hộ.
81. PV. Nhiều địa phương, đơn vị tổ chức phong trào thi đua, lao động
sáng tạo : Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Nhân
dân. - 2013. - Ngày 15 tháng 8. - Tr 3. Số 21153
Nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Trung
tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Gia Lai vừa tổ chức
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nghiệm thu và bàn giao hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tự chảy cho đồng bào
dân tộc thiểu số làng Kơ Dung 2 và làng Tê Đác, xã Hra, huyện Mang Yang.
Ngoài ra, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự
tỉnh, Hội LHPN tỉnh Gia Lai... tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách...
82. PV. Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII đồng bằng sông Cửu Long : Kỷ
niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Nhân dân. - 2013. Ngày 15 tháng 8. - Tr 1. Số 21153
Chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9,
ngày 14/8, tại tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII đồng
bằng sông Cửu Long lần thứ 18. Triển lãm giới thiệu 230 tác phẩm của 208 tác
giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội VHNT 13 tỉnh trong khu
vực.
83. MINH HIẾU. Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Bến Tre lần I năm 2013
// Thể thao Việt Nam. - 2012. - Ngày 16 tháng 8. - Tr 11. Số 33
Từ 06-12/9/2013, tại Hội trường UBND và Bảo tàng tỉnh Bến Tre, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bến Tre lần thứ
I năm 2013. Đây là hoạt động hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch gắn với
việc thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ năm 2013, đồng thời, hướng đến chào
mừng Quốc khánh 2/9 và Ngày du lịch quốc tế 27/9.
84. PV. Các địa phương hướng hoạt động kỷ niệm về cơ sở // Nhân dân. 2013. - Ngày 16 tháng 8. - Tr 4. Số 21154
Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 125
năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2013), tỉnh An Giang
tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Hội thi "Văn nghệ gia đình văn hóa",
"Văn nghệ nông dân lần thứ nhất"; chiếu phim, trưng bày, giới thiệu sách chủ đề
về cách mạng và thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại 11 huyện, thị
xã, thành phố; triển lãm ảnh...
85. PV VÀ CTV. Nhiều hoạt động thiết thực ở các địa phương, đơn vị //
Nhân dân. - 2013. - Ngày 17 tháng 8. - Tr 3. Số 21155
Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 16/8, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình Liên hoan
văn nghệ, thể thao các xã xây dựng nông thôn mới.
86. PV. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Quốc
khánh 2/9 // Nhân dân. - 2013. - Ngày 1 tháng 9. - Tr 1. Số 21170
Kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tỉnh ủy,
HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Thái Bình vừa tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ
tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh
Thái Bình.
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87. PV VÀ TTXVN. Hoạt động kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám
và Quốc khánh 2/9 // Nhân dân. - 2012. - Ngày 20 tháng 8. - Tr 4. Số 21158
Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng ủy Khối
các cơ quan tỉnh Thái Bình tổ chức trao tặng hai ngôi nhà tình nghĩa cho gia
đình bà Nguyễn Thị Hương là vợ liệt sĩ, ở thôn Nam Hòa, xã Hồng Thái, (Kiến
Xương )và gia đình ông Phạm Hữu Tuấn, thôn Nam Hưng, xã Thái Sơn (Thái
Thụy) là bệnh binh hạng 2/3, nạn nhân chất độc da cam.
88. PV VÀ CTV. Nhiều hoạt động thiết thực ở các địa phương, đơn vị //
Nhân dân. - 2013. - Ngày 17 tháng 8. - Tr 3. Số 21155
Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 16/8, tại
TP Hải Dương, Bảo tàng tỉnh Hải Dương phối hợp với Bảo tàng Hải quân khai
mạc trưng bày chuyên đề "Biển, đảo và người chiến sĩ hải quân; Hải Dương với
sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc".
89. VŨ THỦY. Bừng sáng từ chốn "địa ngục trần gian" // Hà Nội mới. 2013. - Ngày 17 tháng 8. - Tr 3. Số 15984
Nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám thành công, gần 1.000 cựu tù
chính trị Côn Đảo và thanh niên Việt Nam có mặt tại Đền thờ Côn Đảo đón
danh hiệu Anh hùng LLVTND - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành
cho các chiến sĩ cách mạng nhà tù Côn Đảo.
90. PV VÀ TTXVN. Các ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động kỷ
niệm // Nhân dân. - 2013. - Ngày 31 tháng 9. - Tr 3. Số 21169
Ngày 30/8, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh
Thừa Thiên - Huế và TP Huế tổ chức dâng hương và đặt vòng hoa tại Nghĩa
trang liệt sĩ TP Huế nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc
khánh 2/9.
91. PV. Sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ : Kỷ niệm 68 năm Cách
mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Nhân dân. - 2013. - Ngày 18 tháng 8. - Tr
4. Số 21156
Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế và Trung tâm văn hóa - thông tin tỉnh Thừa
Thiên - Huế thực hiện chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Cách mạng
Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
92. PV. Sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ // Nhân dân. - 2013. Ngày 18 tháng 8. - Tr 4. Số 21156
Chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9,
Bảo tàng lịch sử và cách mạng tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức trưng bày, triển
lãm tại chỗ và lưu động phục vụ cơ sở vùng sâu, vùng xa, miền núi trong tỉnh.
93. PV VÀ TTXVN. Sôi nổi hoạt động chào mừng ở các địa phương,
đơn vị // Nhân dân. - 2013. - Ngày 19 tháng 8. - Tr 2. Số 21157
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Nhiều cơ quan đơn vị ở tỉnh Đác Nông tổ chức họp mặt cán bộ, công nhân
viên ôn lại ý nghĩa, tầm quan trọng của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh
2/9 đối với dân tộc Việt Nam và phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức
trên thế giới.
94. PV VÀ TTXVN. Sôi nổi hoạt động chào mừng ở các địa phương,
đơn vị // Nhân dân. - 2013. - Ngày 19 tháng 8. - Tr 2. Số 21157
Chào mừng 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 18/8,
tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (tỉnh Thái Nguyên), Hội Nghệ sĩ
Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ
chức Lễ khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ
13 năm 2013 với chủ đề "Đất nước, con người miền núi phía Bắc hôm nay".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Văn hóa, số 2354; Đại biểu
nhân dân, số 230).
95. NGUYÊN VŨ. Liên hoan nghệ thuật quần chúng "Tiếng hát đồng
quê" : Tin văn hóa - nghệ thuật // Tài nguyên và Môi trường. - 2012. - Ngày 20
tháng 8. - Tr 8. Số 849
Nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại TP
Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ
5 với chủ đề "Tiếng hát đồng quê".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo Nhân dân, số 21158).
96. PV. Hà Nội, Thái Nguyên gắn hoạt động kỷ niệm với các phong trào
thi đua ở cơ sở : Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 //
Nhân dân. - 2013. - Ngày 14 tháng 8. - Tr 5. Số 21152
Hướng tới kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tỉnh
Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo khí thế đẩy mạnh thực hiện
các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương như chiếu phim, liên
hoan văn nghệ, tọa đàm, nói chuyện truyền thống...
97. PV VÀ TTXVN. Sôi nổi hoạt động chào mừng ở các địa phương,
đơn vị // Nhân dân. - 2013. - Ngày 19 tháng 8. - Tr 2. Số 21157
Nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày
18/8, UBND tỉnh Bến Tre và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
(BIDV) tổ chức bàn giao 100 căn nhà tình nghĩa tặng các hộ gia đình chính sách
và ba trường học, ba trạm y tế được xây dựng trên địa bàn tỉnh, do BIDV tài trợ
trong hai năm 2012-2013 với tổng nguồn vốn 15 tỷ đồng.
98. VĂN VĨNH. TP Cần Thơ: Khai mạc hội thao lực lượng Công an
nhân dân năm 2013 // Công an nhân dân. - 2013. - Ngày 19 tháng 8. - Tr 6. Số
2945
Ngày 18/8, trong không khí kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và
Quốc khánh 2/9; 68 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm thành
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lập TP Cần Thơ trực thuộc TW, tại Nhà thi đấu đa năng TP Cần Thơ, Bộ Công
an đã khai mạc Hội thao lực lượng CAND năm 2013.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo Tin tức, số 195).
99. PV. Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng" : Kỷ
niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 // Nhân dân. - 2013. Ngày 29 tháng 8. - Tr 1. Số 21167
Kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ ngày 27/8
đến 15/12, Bảo tàng TP Cần Thơ tổ chức triển lãm ảnh tư liệu với chủ đề
"Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng".
100. PV VÀ TTXVN. Các ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động
kỷ niệm // Nhân dân. - 2013. - Ngày 31 tháng 8. - Tr 3. Số 21169
Ngày 30/8, tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Thành ủy Cần
Thơ tổ chức long trọng lễ kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc
khánh 2/9.
101. PV VÀ TTXVN. Hoạt động kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám
và Quốc khánh 2/9 // Nhân dân. - 2012. - Ngày 20 tháng 8. - Tr 4. Số 21158
Chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9,
vào 17 giờ 45 phút Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên bắt đầu phát sóng
thử nghiệm chương trình truyền hình địa phương trên kênh 37 UHF. Chương
trình sẽ được phát chính thức vào ngày 2/9.
102. TRẦN XUÂN. Công an tỉnh Bắc Giang: Trao nhà tình nghĩa, tri ân
đồng đội : Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Công
an nhân dân. - 2012. - Ngày 21 tháng 8. - Tr 3. Số 2947
Hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám
và Quốc khánh 2/9; 68 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, ngày 19/8,
Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành, trao nhà tình nghĩa
tặng thân nhân gia đình liệt sĩ CAND Phạm Văn Dương, tại thôn Phương Đậu,
xã Song Mai, TP Bắc Giang.
103. TTXVN. Cả nước tưng bừng các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh
2/9 // Quân đội nhân dân. - 2013. - Ngày 2 tháng 9. - Tr 2. Số 18822
Tối 1/9, tại công viên Ngô Gia Tự, TP Bắc Giang, Trung tâm Văn hóa Thể thao TP Bắc Giang tổ chức đêm văn nghệ với các tiết mục ca múa nhạc, ca
ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và tổ chức các hoạt động thể thao, văn
hóa.
104. THẾ HẠNH. Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Kiên Giang 2013 //
Văn hóa. - 2012. - Ngày 21 tháng 8. - Tr 16. Số 2356
Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đêm 19/8, tại
huyện đảo Phú Quốc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang đã khai
mạc Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Kiên Giang năm 2013.
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105. PV. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Quốc khánh :
Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Nhân dân. - 2012.
- Ngày 21 tháng 8. - Tr 3. Số 21159
Trong hai ngày 19 và 20/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng
Sơn, phối hợp Hội Nông dân tỉnh tổ chức liên hoan văn nghệ các xã điểm xây
dựng Nông thôn mới năm 2013.
106. SL. Sơn La chào mừng Quốc khánh 2.9 // Đại biểu nhân dân. - 2012.
- Ngày 21 tháng 8. - Tr 4. Số 233
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La cho biết, nhân dịp Quốc khánh
2/9, ngoài tổ chức các hoạt động thường niên, năm nay Sơn La còn tổ chức thêm
2 chương trình mới là Vũ hội đường phố và Hội thi thuyết minh viên du lịch tại
huyện Mộc Châu.
107. PV VÀ TTXVN. Khánh thành tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ biên
phòng" : Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Nhân
dân. - 2012. - Ngày 22 tháng 8. - Tr 1. Số 21160
Nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hướng
tới kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên Phòng và 10 năm thành lập
tỉnh Đác Nông, ngày 21/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đác Nông đã tổ
chức lễ khánh thành tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng".
(Nội dung còn được phản ánh trên báo: Đại biểu nhân dân, số 235).
108. TL. Triển lãm ảnh Khám phá văn minh sông Hồng và Biển đảo quê
hương // Đại biểu nhân dân. - 2012. - Ngày 22 tháng 8. - Tr 4. Số 234
Chào mừng Quốc khánh 2/9 và Năm Du lịch quốc gia đồng bằng sông
Hồng - Hải Phòng 2013, từ ngày 28/8-6/9, tại TP Hải Phòng sẽ diễn ra triển lãm
ảnh "Khám phá văn minh sông Hồng và Biển đảo quê hương".
(Nội dung còn được phản ánh trên các báo: Tin tức, số 198; Công an nhân
dân, số 2948).
109. ANH ĐÀI. Nhiều hoạt động mừng Ngày Độc lập // Gia đình và xã
hội. - 2013. - Ngày 2 tháng 9. - Tr 2. Số 105
Tối 2/9, tại Quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng diễn ra chương trình ca
múa nhạc quần chúng và biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân.
110. NGUYỄN ĐỨC HÒE. Đến với mùa Thu Tân Trào // TC.Người cao
tuổi. - 2013. - Tháng 8. - Tr 5. Số 198
Nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hội Văn
học Nghệ thuật tỉnh Nam Định tổ chức chuyến hành hương "về nguồn" Tân
Trào, quê hương cách mạng của cả nước.
111. PV VÀ TTXVN. Sôi nổi hoạt động chào mừng ở các địa phương,
đơn vị // Nhân dân. - 2013. - Ngày 19 tháng 8. - Tr 2. Số 21157
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Nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và Ngày
thành lập ngành, Công an tỉnh Nam Định vừa tổ chức buổi gặp mặt truyền
thống, giao lưu giữa các thế hệ lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ với đại
diện cán bộ, chiến sỹ trẻ tiêu biểu xuất sắc trong toàn ngành.
112. PV. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Quốc khánh :
Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Nhân dân. - 2012.
- Ngày 21 tháng 8. - Tr 3. Số 21159
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức nhiều hoạt động
văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân trong dịp lễ kỷ niệm 68 năm Cách
mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
113. PV. Nam Định, Phú Yên biểu dương các điển hình tiên tiến học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : Kỷ niệm 68 năm Cách mạng
tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Nhân dân. - 2013. - Ngày 10 tháng 8. - Tr 4. Số
21148
Hướng tới kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9,
ngày 9/8, Tỉnh ủy Nam Định sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ
Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh".
114. PV VÀ CTV. Nhiều hoạt động thiết thực tại các địa phương, đơn vị
// Nhân dân. - 2013. - Ngày 17 tháng 8. - Tr 3. Số 21155
Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Liên đoàn Lao
động tỉnh Nam Định phát động phong trào thi đua "Công nhân, viên chức - lao
động Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới".
115. CP. Lào Cai chiếu phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh // Đại biểu nhân
dân. - 2013. - Ngày 26 tháng 8. - Tr 3. Số 238
Nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 55 năm
Ngày Bác Hồ lên thăm tỉnh Lào Cai, từ ngày 15/8-30/9, tỉnh Lào Cai tổ chức
chiếu 17 bộ phim tài liệu chuyên đề về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh.
116. PV. Đóng điện hệ thống tụ bù dọc Trạm biến áp 500 KV Plây Cu :
Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Nhân dân. - 2013.
- Ngày 26 tháng 8. - Tr 1. Số 21164
Thiết thực chào mừng 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9,
ngày 25/8, tại Trạm biến áp 500 kV Plây Cu (Gia Lai), Tổng công ty Truyền tải
điện quốc gia đóng điện thành công hệ thống tụ bù dọc 500 kV TBD502 cùng
các thiết bị liên quan, đưa vào vận hành an toàn, vượt tiến độ trước bốn ngày.
117. PV. Nhiều hoạt động chào mừng Quốc khánh diễn ra trên cả nước
// Nhân dân. - 2013. - Ngày 26 tháng 8. - Tr 3. Số 21164
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Chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9,
ngày 22/8, tại Trung tâm Văn hóa - thể thao huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã
khai mạc Đại hội TDTT huyện Lý Sơn lần thứ ba - 2013.
118. PV VÀ TTXVN. Sôi nổi các hoạt động chào mừng ở các địa
phương, đơn vị // Nhân dân. - 2013. - Ngày 19 tháng 8. - Tr 2. Số 21157
Nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại tỉnh
Quảng Bình, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã dâng
hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại đền Liệt sĩ Trường Sơn - Bến phà
Long Đại, đồng thời trao 10 bộ máy vi tính cho Trường tiểu học, THCS Ngân
Thủy, huyện Lệ Thủy.
119. PV. Các ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực : Kỷ
niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 // Nhân dân. - 2013. Ngày 13 tháng 8. - Tr 2. Số 21151
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Phủ ủy Tam Kỳ, hướng tới kỷ niệm
68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Huyện ủy Núi Thành phối
hợp với Thành ủy Tam Kỳ và Huyện ủy Phú Ninh (Quảng Nam) tổ chức khởi
công xây dựng quần thể công trình di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn huyện
Núi Thành.
120. PV. Nhiều hoạt động chào mừng Quốc khánh diễn ra trên cả nước
// Nhân dân. - 2013. - Ngày 26 tháng 8. - Tr 3. Số 21164
Ngày 25/8, tại TP Đồng Hới, nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám
và Quốc khánh 2/9, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình tổ chức
khánh thành và đưa vào sử dụng trụ sở đồng thời là phòng khám bệnh miễn phí
cho người nghèo.
121. PV VÀ TTXVN. Các ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động
kỷ niệm // Nhân dân. - 2013. - Ngày 31 tháng 8. - Tr 3. Số 21169
Ngày 30/8, Đoàn đại biểu địa diện các cơ quan đoàn thể, đông đảo nhân
dân tỉnh Cao Bằng đã tham dự lễ dâng hương, hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ
Chí Minh và Đài liệt sĩ.
122. PV VÀ TTXVN. Các ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động
kỷ niệm // Nhân dân. - 2013. - Ngày 31 tháng 8. - Tr 3. Số 21169
Ngày 30/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ
chức mít tinh kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
123. TTXVN. Cả nước tưng bừng các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh
2/9 // Quân đội nhân dân. - 2013. - Ngày 2 tháng 9. - Tr 2. Số 18822
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Bình Dương tổ chức họp mặt kỷ
niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
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124. TTXVN. Cả nước tưng bừng các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh
2/9 // Quân đội nhân dân. - 2013. - Ngày 2 tháng 9. - Tr 2. Số 18822
Hơn 300 công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bình Định sôi nổi tham gia
những hoạt động chung kết các môn thể thao chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách
mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
125. PV. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Quốc
khánh 2/9 // Nhân dân. - 2013. - Ngày 1 tháng 9. - Tr 3. Số 21170
Ngày 30/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, TP
Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi tổ chức lễ dâng hương Bác Hồ tại Đền thờ Bác ở
xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi.
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