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SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HẢI DƢƠNG 

TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                 Số: 74/KH -TTVHNT Hải Dương, ngày 18 tháng  5  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức triển lãm chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh  

Hải Dương (10/6/1940 - 10/6/2020) 

––––––––– 

 Thực hiện Hƣớng dẫn số 166/HD-BTGTU ngày 13/5/2020 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh Hải Dƣơng và sự chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

về việc Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Duơng 

(10/6/1940 - 10/6/2020); Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức triển lãm 

chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dƣơng (10/6/1940 

- 10/6/2020) với nội dung nhƣ sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng và trƣởng thành của Đảng bộ tỉnh 

Hải Dƣơng, khẳng định những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, 

văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, đặc biệt 

là trong giai đoạn đổi mới đất nƣớc.  

- Thông qua hoạt động triển lãm tuyên truyền góp phần đẩy mạnh các phong 

trào thi đua yêu nƣớc, nâng cao ý thức trách nhiệm, và hành động của cán bộ, đảng 

viên và nhân dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ góp 

phần chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dƣơng 

(10/6/1940 - 10/6/2020) và Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dƣơng 

lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung trƣng bày phong phú, ý nghĩa, thiết thực, hình thức đẹp, trang 

trọng, hấp dẫn ngƣời xem. 

- Quy mô triển lãm trƣng bày theo kế hoạch, đề cƣơng đã đƣợc phê duyệt. 

- Đảm bảo tốt an ninh, an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG TRIỂN LÃM 

1. Tên triển lãm “Đảng bộ tỉnh Hải Dương - 80 năm xây dựng và 

phát triển”. 

2. Nội dung triển lãm (gồm 3 phần) 

Phần 1 

 Giới thiệu bộ ảnh tƣ liệu lịch sử, thời sự “Đảng bộ tỉnh Hải Dƣơng - 80 

năm xây dựng và phát triển” do Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh sƣu tầm và 

biên soạn. Bộ ảnh nêu bật chặng đƣờng lịch sử vẻ vang và quá trình hình thành, 

xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Hải Dƣơng trong 80 năm qua. 

 Phần 2 
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 Trƣng bày tranh Cổ động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày 

thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dƣơng (10/6/1940 - 10/6/2020) và chào mừng Đại 

hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dƣơng lần thứ XVII tiến tới Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Phần 3 

Trƣng bày các tác phẩm nghệ thuật ca ngợi nét đặc trƣng của đất và ngƣời 

Hải Dƣơng, con ngƣời xứ đông văn hiến với truyền thống văn hóa, cách mạng 

đã đƣợc gửi gắm thông qua các tác phẩm của các tác giả nhiếp ảnh trong tỉnh. 

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Thời gian 

- Từ ngày 18/5 đến ngày 3/6/2020: Sƣu tầm tƣ liệu, xây dựng kế hoạch, 

đề cƣơng, ma két, chuẩn bị mặt bằng và tiến hành trƣng bày triển lãm.   

- Khai mạc triển lãm dự kiến vào 8 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2020. 

 - Duy trì mở cửa triển lãm đến hết ngày tháng 6 năm 2020. 

2. Địa điểm: Nhà triển lãm tỉnh (số 109 Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dƣơng). 

3. Hình thức khai mạc 

- Văn nghệ chào mừng. 

- Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tuyên truyền Cổ động 

- Chủ động tham mƣu và xây dựng kế hoạch, đề cƣơng, ma két trƣng bày 

bên trong và trang trí bên ngoài triển lãm trình lãnh đạo Sở VHTTDL duyệt.  

- Phân công cán bộ sƣu tầm tƣ liệu, biên tập nội dung các bộ ảnh, tổ chức 

trƣng bày, thực thi các công việc tổ chức triển lãm theo đúng đề cƣơng và ma 

két đã đƣợc duyệt.  

- Tổ chức tập luyện và thực hiện các tiết mục văn nghệ chào mừng khai mạc. 

- Lập dự toán kinh phí triển lãm.  

- Đề xuất cử cán bộ nữ của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh mặc áo 

dài phục vụ cắt băng khai mạc triển lãm. 

 - Chuẩn bị âm thanh, loa máy phục vụ khai mạc triển lãm. 

 - Cử cán bộ thuyết minh nội dung triển lãm. 

 - Phân công cán bộ trực triển lãm. 

 2. Phòng Hành chính - Tổng hợp 

- Chuẩn bị kinh phí cho triển lãm lên danh sách gửi giấy mời đại biểu tới 

dự khai mạc triển lãm. 

- Kiểm tra việc bảo đảm an toàn điện, phòng chống cháy nổ, bảo vệ toàn bộ khu 

triển lãm trong những ngày tổ chức triển lãm và đóng, mở cửa triển lãm đúng giờ. 

- Cử cán bộ nữ mặc áo dài phục vụ cắt băng khai mạc triển lãm theo đề 

xuất của Phòng Tuyên truyền Cổ động. 
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3. Phòng Văn hóa văn nghệ quần chúng  

- Cử cán bộ nữ mặc áo dài phục vụ cắt băng khai mạc triển lãm theo đề 

xuất của Phòng Tuyên truyền Cổ động. 

- Mời các Câu lạc bộ thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh tham dự khai mạc và 

triển lãm. 

4. Đoàn Nghệ thuật 

- Cử cán bộ nữ mặc áo dài phục vụ cắt băng khai mạc triển lãm theo đề 

xuất của Phòng Tuyên truyền Cổ động. 

 Trên đây là Kế hoạch Tổ chức triển lãm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày 

thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dƣơng (10/6/1940 - 10/6/2020), Trung tâm Văn hóa 

Nghệ thuật tỉnh trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt./. 

 

Nơi nhận:   
- BGĐ Sở VHTTDL; (để báo cáo, phê duyệt) 

- BGĐ Trung tâm VHNT tỉnh;  

- Các Phòng,Đoàn của Trung tâm; (để thực hiện) 

- Lƣu: VT, Phòng TTCĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 

 
 

Phạm Đăng Vích 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 


