
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /KH-SVHTTDL Hải Dương, ngày       tháng      năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao, du lịch kỷ niệm ngày 

Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần thứ 2 (31/5/1957) và lần thứ 4 (26/7/1962)

Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 19/5/2022 của Tỉnh ủy Hải 
Dương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương 
lần thứ 2 (31/5/1957) và lần thứ 4 (26/7/1962).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt 
động tuyên truyền, văn hóa, thể thao kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải 
Dương lần thứ 2 (31/5/1957) và lần thứ 4 (26/7/1962) trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân 

dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao to lớn và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

2. Ôn lại những kỷ niệm, tình cảm của Bác Hồ dành cho tỉnh và thể hiện sự 
biết ơn, lòng thành kính, tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hải 
Dương đối với Người.

3. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân phát huy tinh thần đoàn 
kết, hăng hái tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp 
theo; tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, 
có hiệu quả thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; tiếp tục đẩy mạnh, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh theo hướng thực chất, nhất là thực hiện các công việc đột phá, đổi 
mới sáng tạo.

4. Đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng, 
tương xứng với tầm vóc lịch sử, thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc tổ chức 
các hoạt động kỷ niệm gắn với các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng 
của đất nước, của tỉnh, của địa phương, đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

5. Căn cứ tình hình dịch bệnh tại từng thời điểm cụ thể để tổ chức các 
hình thức tuyên truyền phù hợp, chất lượng tại cơ sở. 

II. NỘI DUNG 
1. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục và tuyên truyền
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách 

mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của 
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Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tế. Khẳng định sức sống trường tồn của tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam; lòng thành 
kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Tuyên truyền về thành tựu của đất nước, của tỉnh, những điển hình, nhân tố mới 
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các 
cấp, các ngành, nhất là ở các lĩnh vực thường xuyên phải đối mặt với nhiều khó 
khăn, thách thức. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại địa phương có khu di tích, 
nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm trao đổi về 
việc học và làm theo gương Bác theo hình thức phù hợp; các chương trình văn 
hóa - nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ và đất nước, con người Việt Nam, ca 
ngợi truyền thống văn hóa con người xứ Đông... 

2. Tổ chức triển lãm ảnh Bác Hồ với Hải Dương - Hải Dương với Bác Hồ
Tổ chức triển lãm nhân dịp kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Hải 

Dương lần thứ 2 (31/5/1957-31/5/2022) và 60 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Hải 
Dương lần thứ 4 (26/7/1962-26/7/2022).

III. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN
Thời gian tuyên truyền: từ tháng 5/2022 đến hết tháng 7/2022.
IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
- Tuyên truyền cổ động trực quan: pa nô, cụm pano, áp phích cổ động, 

khẩu hiệu, băng rôn, phướn, cờ Tổ quốc, Hồng kỳ, bảng điện tử tại nơi công 
cộng và trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị...

- 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; liên hoan nghệ thuật quần chúng, tổ chức các giải thể thao, các 
hoạt động du lịch cộng đồng, sinh thái...

- Tuyên truyền trên các tài liệu, sách, báo, tạp chí.
- Tuyên truyền bằng các hình thức trực quan khác đảm bảo phù hợp với 

tình hình thực tế tại cơ sở và công tác phòng chống dịch bệnh.
V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần 

thứ 2 (31/5/1957 - 31/5/2022) !
2. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần 

thứ 4 (26/7/1962 - 26/7/2022) !
3. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !
4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng !
5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 !
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6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Hải Dương phấn đấu thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII !

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !
8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !
9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !
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 lãnh đạo Sở ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan, triển 
lãm... trên địa bàn toàn tỉnh chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm tỉnh 
Hải Dương lần thứ 2 (31/5/1957-31/5/2022) và 60 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Hải 
Dương lần thứ 4 (26/7/1962-26/7/2022).

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Nhà hát Chèo xây 
dựng các chương trình nghệ thuật phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức triển lãm ảnh 
Bác Hồ với Hải Dương - Hải Dương với Bác Hồ.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch và 
tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị để báo 
cáo Tỉnh ủy.

1.2. Phòng Quản lý Di sản văn hóa 
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động nghiệp vụ tại 

các địa phương có khu di tích, nhà trưng bày, nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nhằm tuyên truyền và phục vụ khách thập phương, Nhân dân đi thăm 
quan, chiêm bái.

- Phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức các hoạt động chuyên môn phục vụ 
nhân dân và du khách thập phương thăm quan, trải nghiệm tại bảo tàng.

1.3. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao 
Tham mưu, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu giao 

hữu các môn thể thao, thể thao giải trí, biểu diễn võ thuật, Lân Sư Rồng... chào 
mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần thứ 2 (31/5/1957-
31/5/2022) và 60 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần thứ 4 (26/7/1962-
26/7/2022).

1.4. Văn phòng Sở
- Treo cờ, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Tuyên truyền nội dung kế hoạch trên trang tin điện tử của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch.
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1.5. Các Phòng Quản lý Nhà nước khác
Căn cứ chức năng, nhiện vụ được giao tích cực, chủ động tham mưu xây 

dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung chuyên môn góp phần phục vụ 
tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần 
thứ 2 (31/5/1957-31/5/2022) và 60 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần thứ 
4 (26/7/1962-26/7/2022).

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 tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, tuyên 
truyền cổ động; treo pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 
65 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần thứ 2 (31/5/1957-31/5/2022) và 60 
năm Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần thứ 4 (26/7/1962-26/7/2022); tổ chức 
các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ phù hợp với tình hình thực tế ở từng 
địa phương. 

- Tổ chức các cuộc triển lãm, tuyên truyền lưu động (văn nghệ cổ động, 
xe ô tô lưu động có loa phóng thanh...), biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân 
tại các huyện, thị xã, thành phố.

- Tổ chức triển lãm ảnh Bác Hồ với Hải Dương - Hải Dương với Bác Hồ.
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 năm 2022 đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn được giao.
- Tuyên truyền trên trang tin điện tử các đơn vị nội dung kế hoạch này các 

các hoạt động kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần thứ 2 
(31/5/1957-31/5/2022) và 60 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần thứ 4 
(26/7/1962-26/7/2022).

3. Phòng Văn hóa và Thông tin và 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, 
chủ động tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền, văn hóa, thể thao, xúc tiến quảng bá du lịch chào mừng kỷ niệm 65 
năm Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần thứ 2 (31/5/1957-31/5/2022) và 60 
năm Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần thứ 4 (26/7/1962-26/7/2022). 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, 
thôn, khu dân cư và nhà dân trên địa bàn vệ sinh đường phố, trang trí khẩu hiệu 
và treo cờ Tổ quốc. 
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- Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan trên panô, áp phích tuyên truyền 
và các bảng điện tử (nội dung theo hướng dẫn của Trung tâm Văn hóa Nghệ 
thuật tỉnh). 

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể dục thể 
thao, vui chơi giải trí phục vụ nhân dân tại cơ sở.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn; thôn, khu dân cư 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 như: biểu diễn, giao lưu văn nghệ, ngâm thơ, 
thi đấu các môn thể dục thể thao... 

- Các địa phương vinh dự được đón Bác về thăm cần tăng cường tuyên 
truyền, ôn lại truyền thống và những kỷ niệm của Bác Hồ với địa phương. 
Những nơi có Khu di tích, đền thờ, nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh có 
thể tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Người theo hình thức phù hợp, đảm bảo 
điều kiện thực tiễn.

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

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể 
thao, du lịch chào mừng, kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần 
thứ 2 (31/5/1957-31/5/2022) và 60 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần thứ 
4 (26/7/1962-26/7/2022), 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 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) để tổng 
hợp báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Tỉnh ủy; UBND tỉnh;   
- Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở;
- UBND các huyện, TX, TP (để ph/hợp 
ch/đạo);
- Các phòng QLNN,  đơn vị trực thuộc Sở;                              
- Phòng và các Trung tâm: VHTT-TT, VH-
TT các huyện, TX, TP;            
- Lưu VT, QLVHGĐ. 

 (để báo cáo)

(để th/hiện)

 
  

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

    Nguyễn Trường Thắng


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-24T12:35:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-24T12:35:29+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-24T12:35:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-24T12:35:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




