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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 

76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021) 
và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021)

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Kế hoạch số 26-
KH/BTGTW ngày 05/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 
Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU ngày 22/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về 
việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 
năm 2021; Công văn số 506/VHCS-QCTT ngày 15/7/2021 của Cục Văn hóa cơ 
sở về việc tổ chức in, phóng tranh tuyên truyền về chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ - 
Người chiến sỹ Hải quân”; Công văn số 241-CV/BTGTU ngày 15/7/2021 của 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19 trước diễn biến mới.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt 
động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám 
thành công (19/8/1945-19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân truyền 

thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, giá trị to lớn của các ngày lễ lớn trong 
tháng 8 và tháng 9 năm 2021.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống 
nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải 
Dương lần thứ XVII.

2. Yêu cầu
- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức 

phong phú, sinh động, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; 
tuyên truyền lồng ghép: thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai thực hiện 
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và một số nội dung tuyên truyền 
chính trị khác, góp phần tạo được không khí phấn khởi trong mọi tầng lớp nhân 
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dân và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước diễn biến mới.
- Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 tại từng thời điểm cụ thể để tổ 

chức các hình thức tuyên truyền phù hợp, chất lượng tại cơ sở. 
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền về Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng 8 thành 

công (19/8/1945-19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021): thực hiện theo Hướng dẫn số 10-
HD/BTGTU ngày 22/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương về việc 
tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021.

2. Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo: 
thực hiện theo Công văn số 919/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 28/6/2021 của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh 
đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam (8/8/1921-8/8/2021).

3. Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp: thực hiện theo Công văn số 992/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 13/7/2021 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm 
Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021).

4. Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần: 
thực hiện theo Công văn số 979/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 09/7/2021 của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh 
đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021).

5. Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo: thực hiện theo Công văn số 
506/VHCS-QCTT ngày 19/7/2021 của Cục Văn hóa cơ sở  về việc tổ chức  in, 
phóng tranh tuyên truyền về chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân”.

6. Tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19: thực hiện theo 
Công văn số 241-CV/BTGTU ngày 15/7/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và 
Công văn số 1034/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 20/7/2021 của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 trước diễn biến mới.

III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VÀ MẪU TRANH CỔ ĐỘNG 
A. Khẩu hiệu tuyên truyền
1. Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 

(19/8/1945-19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  
Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021)!

2. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

4. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương quyết tâm thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị 



3

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII !
5. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương kiên trì quan điểm phát triển        

“Tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để phát triển bứt 
phá, bền vững, nâng tầm vị thế Hải Dương” !

6. Hải Dương phấn đấu phát triển bền vững trên 3 nền tảng: “Văn hóa và 
con người Hải Dương  - Môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch 
- Hạ tầng đồng bộ, hiện đại” !

7. Hải Dương đẩy mạnh phát triển bền vững với 4 trụ cột: “Công nghiệp 
công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ - Dịch vụ chất lượng cao - Đô thị xanh, thông 
minh, hiện đại - Nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao và nông 
nghiệp hữu cơ” để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế Hải Dương!

8. Phát huy giá trị truyền thống văn hóa Xứ Đông - Xây dựng con người 
Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025 !

9. Hải Dương chung sức, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19!
10. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hải Dương quyết tâm vừa phòng 

thủ chống dịch COVID-19, vừa tấn công trên mặt trận kinh tế!
11. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
12. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
13. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
14. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
B. Mẫu tranh cổ động
Mẫu tranh cổ động tuyên truyền đăng trên Trang tin điện tử của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và mạng zalo nhóm các Phòng VHTT và Trung tâm 
VHTT các huyện, thị xã, thành phố.

IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền cổ động trực quan: cụm panô cổ động, áp phích, băng rôn 

khẩu hiệu, phướn, cờ Tổ quốc, hồng kỳ. 
2. Tuyên truyền bằng xe ô tô lưu động có loa phóng thanh; biểu diễn văn 

nghệ và chiếu phim lưu động trên địa bàn tỉnh; triển lãm tranh cổ động, ảnh thời 
sự - nghệ thuật...(nhưng phải đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo 
đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh).

3. Tuyên truyền trên các tài liệu, sách, báo, tạp chí; mở đợt phát hành tài 
liệu hướng về 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-
19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(2/9/1945-2/9/2021)

4. Tuyên truyền bằng các hình thức trực quan khác... 
V. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN
- Thời gian tuyên truyền: Từ 01/8/2021 đến hết tháng 9/2021. Tùy theo 

các nội dung tuyên truyền tại mục II của Kế hoạch này, các phòng, ban, đơn vị 
xác định thời gian tuyên truyền phù hợp, hiệu quả với điều kiện thực tế tại cơ sở.
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VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng Quản lý nhà nước thuộc Sở
1.1. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình
- Tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 8 và tháng 9 năm 
2021 đảm bảo phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Đăng tải mẫu tranh tuyên truyền trên Trang tin điện tử của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch và mạng zalo nhóm các Phòng VHTT và Trung tâm VHTT 
huyện, thị xã, thành phố.

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn 
minh nhân kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại trên.

- Thực hiện tuyên truyền trực quan trên hệ thống pano, phướn khu vực 
đường Tôn Đức Thắng, Thanh Niên - thành phố Hải Dương, trong sân UBND 
tỉnh, khu vực đảo vòng xuyến tại nút giao giữa Quốc lộ 38B và đường dẫn vào 
cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (cửa ô phía Nam)…

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch 
này. Tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị và tham mưu xây dựng 
báo cáo của Sở sau khi kết thúc đợt tuyên truyền để báo cáo Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh và Bộ VHTTDL.

1.2. Văn phòng Sở
- Thực hiện treo cờ, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan Sở VHTTDL.
- Xây dựng kế hoạch trực cơ quan trong dịp nghỉ lễ Ngày Quốc khánh 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kiểm tra việc trực cơ quan theo 
đúng quy định của tỉnh.

- Tuyên truyền kế hoạch này trên trang tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch.

1.3. Các phòng Quản lý nhà nước khác
Căn cứ chức năng, nhiện vụ được giao tích cực, chủ động xây dựng kế 

hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung chuyên môn góp phần chào mừng kỷ 
niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021) và 
Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-
2/9/2021) và các nhiệm vụ chính trị khác trong tháng 8 và tháng 9 năm 2021.

2. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở
2.1. Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh
- Hướng dẫn các trung tâm: Văn hóa - Thể thao; Văn hóa - Thông tin - 

Thể thao các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ 
động: treo pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 76 năm 
Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021) và Ngày Quốc 
khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021) và tuyên 
truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước diễn biến mới. 
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- Xây dựng, hướng dẫn và gửi nội dung tuyên truyền trên bảng điện tử cho 
Phòng VHTT, các trung tâm: Văn hóa - Thể thao; Văn hóa - Thông tin - Thể 
thao các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện.

- Tổ chức các cuộc triển lãm, tuyên truyền lưu động (xe ô tô lưu động có 
loa phóng thanh...) trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 8 và tháng 9 
năm 2021.

+ Tổ chức Triển lãm “Ảnh tư liệu, thời sự - nghệ thuật” chào mừng kỷ 
niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021) tại nhà triển lãm 
tỉnh. Dự kiến khai mạc vào ngày 19/8/2021.

- Thực hiện tuyên truyền chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 
8 và tháng 9 năm 2021 trên bảng điện tử tại Quảng trường Độc Lập - Thành phố 
Hải Dương; treo băng rôn khẩu hiệu tại một số đường phố chính của thành phố 
Hải Dương ; 03 dàn tranh tuyên truyền trên tuyến đường Quốc lộ 5 thuộc huyện 
Cẩm Giàng, thành phố Hải Dương và huyện Kim Thành; Tuyên truyền tại các 
dàn tranh khu vực Nhà Triển lãm tỉnh, Hội trường Nhà Văn hóa tỉnh.

- Xuất bản Bản tin số 4/2021: chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Cách 
mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021); mở chuyên mục 
chuyên đề trên Trang tin điện tử và Bản tin in VHTTDL của Trung tâm Văn hóa 
Nghệ thuật tỉnh; phối hợp biên tập tin, bài đăng trên trang chuyên đề và gửi đăng 
trên các báo, tạp chí địa phương và Trung ương về các hoạt động kỷ niệm, tuyên 
truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước diễn biến mới trên địa bàn tỉnh.

- Biên tập và phát hành tập kịch bản chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách 
mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021) và thực hiện các hoạt động chuyên 
môn khác.

2.2. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở khác: treo cờ, khẩu hiệu tại trụ sở 
đơn vị và thực hiện các nội dung công việc chuyên môn được giao theo kế 
hoạch chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 
(19/8/1945-19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021).

3. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Văn 
hóa, Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế của địa phương, 
công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, chủ động tham mưu UBND huyện, 
thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 76 
năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021) và Ngày 
Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021) và 
tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước diễn biến mới. Trong đó 
cần tập trung làm tốt các nội dung chính sau:

- Tổ chức treo cờ hồng kỳ, khẩu hiệu trên các tuyến phố chính của trung 
tâm các huyện, thị xã, thành phố. Hướng dẫn các công sở, xã, phường, thị trấn, 
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thôn, khu dân cư và nhà dân trên địa bàn vệ sinh đường phố, trang trí khẩu hiệu 
và treo cờ Tổ quốc. 

- Tổ chức tuyên truyền trực quan: panô, tranh cổ động, băng khẩu hiệu, 
phướn; tuyên truyền trên bảng điện tử (nội dung theo hướng dẫn của Trung tâm 
Văn hóa Nghệ thuật tỉnh). Lưu ý rà soát thay thế các panô, khẩu hiệu, tranh cổ 
động có nội dung không còn phù hợp hoặc đã cũ, rách gây mất mỹ quan.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức phát tin, bài tuyên 
truyền chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 
(19/8/1945-19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021) và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-
19 trước diễn biến mới trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

- Tổ chức và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, thôn, KDC hướng dẫn và tổ 
chức cho nhân dân sử dụng hiệu quả thiết chế văn hóa cơ sở. Các hoạt động phù 
hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhưng phải đảm bảo tốt công tác phòng 
chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra các hoạt động văn hóa 
và dịch vụ văn hóa ở cơ sở; kiểm tra, rà soát, tháo dỡ các panô, áp phích tuyên 
truyền nội dung không còn phù hợp, các bảng quảng cáo thương mại đã hết thời 
hạn quảng cáo hoặc cũ nát gây mất mỹ quan đô thị...

- Tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo 
từng đợt tuyên truyền và gửi báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau 
khi kết thức từng đợt tuyên truyền.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 76 
năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021) và Ngày Quốc 
khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021), Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng quản lý nhà nước, đơn vị thuộc Sở; phòng Văn 
hóa và Thông tin, các Trung tâm: Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Văn hóa - Thể thao, 
các huyện, thị xã, thành phố tích cực triển khai thực hiện tốt các nội dung trên và gửi báo 
cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua phòng Quản lý Văn hóa 
và Gia đình, Email: phongquanlyvanhoa.sovanhoa@haiduong.gov.vn); điện thoại: 
02203857562, liên hệ: Đ/c Bùi Thị Ánh Ngọc (0974.884.561) và đ/c Phạm Văn Quyền 
(0918.350.616) trước ngày 15/9/2021 để Sở tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 
dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- VP Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;   
- Ban Tuyên giáo TU;   
- Giám đốc Sở và các Phó GĐ Sở;
- UBND các huyện, TX, TP (để PH ch/đạo);
- Các phòng QLNN, đơn vị  thuộc Sở;                              
- Phòng và các Trung tâm: VHTT-TT, VH-
TT các huyện, TX, TP;            
- Lưu VT, QLVHGĐ. 

 (để báo cáo)

(để th/hiện)
 
  

GIÁM ĐỐC

    Nguyễn Thành Trung
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