
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
     Số:         /KH-SVHTTDL  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Bằng, ngày  26  tháng  8  năm 2022 
   

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)  

 

Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU ngày 17/6/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện 

lịch sử quan trọng trong quý III năm 2022; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây 

dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc 

khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử về sự ra đời nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); những 

thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước gần tám thập kỷ qua, nhất là sau 

hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh 

đạo; khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực vị thế và uy 

tín quốc tế như ngày nay; nêu bật công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn 

dân và toàn quân ta, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn 

cách mạng. 

- Thông qua các hoạt động tuyền truyền kỷ niệm nhằm giáo dục lòng tự 

hào, tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại 

đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 

trong mỗi người Việt Nam, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay. 

- Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc 

lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.  

2. Yêu cầu 

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa và Truyền thông các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ xây 

dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo trang trọng, hiệu quả, 

thiết thực, có ý nghĩa giáo dục cao; đảm bảo công tác phòng, chống Covid-19 

theo quy định. 

II. NỘI DUNG  

1. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 
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- Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền 77 năm Ngày Quốc khánh nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) tại trụ sở cơ quan, 

đơn vị.  

- Tổ chức trưng bày triển lãm ảnh giới thiệu về di sản văn hóa và danh lam 

thắng cảnh trong vùng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng tại phố Kim 

Đồng tối ngày 02/9 - 03/9/2022. 

- Tổ chức trưng bày sách, xếp sách nghệ thuật chủ đề kỷ niệm 77 năm 

Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-

02/9/2022) tại Phố đi bộ và Thư viện tỉnh; xe Thư viện lưu động đa phương tiện 

phục vụ nhân dân tại phố đi bộ Kim Đồng. 

- Phối hợp với Đoàn Văn công Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức biểu 

diễn nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên tuyến biên giới tỉnh 

Cao Bằng năm 2022, từ ngày 01/9/2022 - 10/9/2022 tại thành phố Cao Bằng và 

một số Đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Tổ chức chiếu phim phục vụ nhân dân nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày 

Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022); 

Các Đội chiếu phim lưu động vùng cao tổ chức chiếu phim tuyên truyền chủ 

trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước phục vụ đồng bào 

các dân tộc vùng sâu vùng xa. 

- Phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia triển lãm chuyên đề “Từ căn cứ 

địa cách mạng Cao Bằng đến chiến khu Việt Bắc - Thủ đô gió ngàn” từ ngày 

31/8 - 04/9/2022.  

- Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao: Giải khiêu vũ thể thao, giải việt 

giã, giải cầu lông, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tạo khí thế 

sôi nổi chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022). 

2. Khẩu hiệu tuyên truyền 

- Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)! 

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 

- Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Cao Bằng ra sức thi đua thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần tỉnh lần thứ XIX! 

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022! 

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Thực hiện nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, kinh phí xã hội hóa 

và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo Sở: Chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn phối hợp thực 

hiện các nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm theo Kế hoạch. 

2. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc 

khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); đôn 

đốc các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch. 

- Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện tuyên 

truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh. 

3. Văn phòng Sở 

Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại cơ quan với nội dung kỷ niệm 

kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945 - 02/9/2022). 

4. Bảo tàng tỉnh  

Tổ chức trưng bày triển lãm ảnh giới thiệu về Di sản văn hóa và danh lam 

thắng cảnh trong vùng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng tại phố Kim 

Đồng tối ngày 02/9 - 03/9/2022. 

5. Thư viện tỉnh 

 Tổ chức trưng bày sách, xếp sách nghệ thuật chủ đề kỷ niệm 77 năm 

Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-

02/9/2022) tại Phố đi bộ và Thư viện tỉnh. Xe Thư viện lưu động đa phương tiện 

phục vụ nhân dân tại phố đi bộ Kim Đồng, tối thứ 6 hàng tuần. 

 6. Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch  

- Tổ chức chiếu phim phục vụ nhân dân nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày 

Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) 

; Các đội chiếu phim lưu động vùng cao tổ chức chiếu phim tuyên truyền chủ 

trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước phục vụ đồng bào 

các dân tộc vùng sâu vùng xa. 

- Viết tin, bài tuyên truyền trên Bản tin VHTTDL số Quý III/2022.  

7. Đoàn Nghệ thuật  

Phối hợp với Đoàn Văn công Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức biểu 

diễn nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên tuyến biên giới tỉnh 

Cao Bằng năm 2022, từ ngày 01/9/2022 - 10/9/2022 tại thành phố Cao Bằng và 

một số đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

8. Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt  
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- Phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia triển lãm chuyên đề “Từ căn cứ 

địa cách mạng Cao Bằng đến chiến khu Việt Bắc - Thủ đô gió ngàn” từ ngày 

31/8 - 04/9/2022.  

- Chỉnh trang khuôn viên, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại các di tích 

Quốc gia đặc biệt; thực hiện tốt công tác tiếp đón du khách đến tham quan. 

9. Trung tâm Đào tạo thi đấu Thể thao và Nghệ thuật  

Tổ chức Giải khiêu vũ thể thao, giải việt giã, giải cầu lông, thu hút đông 

đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tạo khí thế sôi nổi chào mừng kỷ niệm 77 

năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-

02/9/2022). 

10. Các đơn vị trực thuộc Sở 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc 

khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022) tại trụ 

sở cơ quan (theo khẩu hiệu đính kèm). 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động phù hợp với tình 

hình thực tế của đơn vị. 

11. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền 

thông các huyện, thành phố 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn căn cứ tình hình thực tế 

của địa phương, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể thao nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022). 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các điểm trung tâm huyện, thành phố; các 

tuyến phố chính, trụ sở các cơ quan và các khu, điểm du lịch. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm kỷ niệm 

77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945-02/9/2022). Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và 

Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện, thành phố căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy    (B /c) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VHTT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 
 

Tô Thị Trang 
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