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KẾ HOẠCH
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)
Thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền cổ động năm 2021, chào mừng
kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh
nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/91945-2/9/2021), Trung tâm Văn
hoá Nghệ thuật tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển lãm nhƣ sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và
Quốc khánh 2/9.
- Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng
tháng Tám và sự ra đời của Nƣớc Việt Nam Dân chủ cộng hòa trong lịch sử đấu
tranh dựng nƣớc và giữ nƣớc của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng
dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh
đạo của Đảng…
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống yêu
nƣớc, ý chí tự lực, tự cƣờng, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần
đoàn kết các dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ
đã hy sinh xƣơng máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nƣớc.
- Tạo không khí phấn khởi, đồng thời cổ vũ cán bộ, nhân dân ra sức thi
đua, lập thành tích hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
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; hoạt động
triển lãm cần tuân thủ nghiêm túc các quy định, hƣớng dẫn về phòng, chống
dịch Covid - 19.
II. NỘI DUNG TRIỂN LÃM
1. Tên triển lãm: “Ảnh tư liệu, thời sự - nghệ thuật tỉnh Hải Dương”.
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2. Nội dung
Phần 1
Giới thiệu bộ ảnh tƣ liệu lịch sử 76 năm Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, (khoảng 100 ảnh). Bộ ảnh do Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh
sƣu tầm và biên soạn từ nguồn tƣ liệu của Bảo tàng lịch sử Quốc gia.
Phần 2
Trƣng bày giới thiệu bộ ảnh thời sự tỉnh Hải Dƣơng phản ánh các hoạt
động trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng
của tỉnh từ tháng 5/2021 đến nay.
Phần 3
Trƣng bày khoảng gần 100 tác phẩm ảnh thời sự - nghệ thuật của các tác
giả tham gia cuộc phát động sáng tác ảnh thời sự - nghệ thuật tỉnh Hải Dƣơng
năm 2021 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Văn học Nghệ
thuật tỉnh tổ chức.
III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
1. Thời gian
- Từ ngày 15/6 đến ngày 15/8/2021: 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 19 tháng 8 năm 2021.
- Duy trì mở cửa triển lãm đến hết ngày 10 tháng 9 năm 2021.
2. Địa điểm: Nhà triển lãm tỉnh (số 109 Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dƣơng).
3. Hình thức khai mạc
- Văn nghệ chào mừng.
- Công bố và trao giải cho các tác giả đạt giải trong cuộc phát động ảnh
thời sự nghệ thuật tỉnh Hải Dƣơng năm 2021.
- 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.
- Phối hợp cùng phòng Hành chính tổng hợp 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.
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- 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.
3. Các phòng, đoàn
- 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 ảnh tƣ liệu, thời sự - nghệ thuật
tỉnh Hải Dƣơng, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật trình lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch phê duyệt./.

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

GIÁM ĐỐC

- BGĐ Trung tâm VHNT tỉnh;
- Các Phòng, Đoàn của Trung tâm; (để thực hiện)
- Lƣu: VT, Phòng TTCĐ.

Phạm Đăng Vích
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