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KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 77 năm  

Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2022) 
                                                

Thực hiện Chương trình công tác 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 truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2022) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm ôn lại truyền thống của các thế hệ những người làm công tác tư 

tưởng trên mặt trận văn hóa, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, giáo dục các thế hệ 

trẻ tình đoàn kết, góp phần xây dựng sự nghiệp văn hóa ngày càng phát triển.  

 - Thông qua các hoạt động kỷ niệm, tạo không khí vui tươi phấn khởi 

chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2020); 

tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành VHTTDL có dịp 

giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm trong các hoạt động VHTTDL, phấn 

đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao.  

2. Yêu cầu 

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, 

thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 

kỷ niệm có ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo công tác phòng, 

chống Covid-19 theo quy định. 

II. NỘI DUNG 

1. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 

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

thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2022) tại trụ sở cơ quan, đơn vị.  

- Tổ chức trưng bày triển lãm ảnh giới thiệu về Công viên địa chất Non 

nước Cao Bằng tại phố đi bộ Kim Đồng tối ngày 26/8-27/8/2022. 

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

Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2022) tại phố đi bộ Kim 

Đồng và Thư viện tỉnh. Xe Thư viện lưu động đa phương tiện phục vụ nhân dân 

tại phố đi bộ Kim Đồng, thứ 6 hàng tuần. 
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- Xây dựng các chương trình văn hóa văn nghệ, các tiểu phẩm thông tin 

tuyên truyền phục vụ nhân dân các dân tộc trong huyện, đặc biệt với các xã vùng 

cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Các đội chiếu phim lưu động vùng cao tổ chức chiếu phim kỷ niệm 77 

năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2022) phục vụ đồng 

bào các dân tộc vùng sâu vùng xa. 

- Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao như: giải khiêu vũ thể thao vào 

ngày 28/8/2022, Giải bóng chuyền Đại hội TDTT lần thứ IX/2022, thu hút đông 

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

năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2022). 

2. Khẩu hiệu tuyên truyền 

- Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 

28/8/2022)! 

- Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc! 

- Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội! 

- Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển 

bền vững đất nước! 

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 

truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2022); 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 truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2022). 

4. Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh:  

- Các Đội chiếu phim lưu động vùng cao tổ chức chiếu phim kỷ niệm 77 

năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2022) phục vụ đồng 

bào các dân tộc vùng sâu vùng xa. 
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- Viết tin, bài tuyên truyền trên Bản tin VHTTDL số Quý III/2022. 

5. Bảo tàng tỉnh: Tổ chức trưng bày triển lãm ảnh giới thiệu về Công viên 

địa chất Non nước Cao Bằng tại phố Kim Đồng tối ngày 26/8-27/8/2022. 

6. Thư viện tỉnh: 

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

truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2022) tại phố đi bộ Kim Đồng và 

Thư viện tỉnh; phục vụ xe Thư viện lưu động đa phương tiện tại phố đi bộ Kim 

Đồng. 

7. Trung tâm Đào tạo thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh: Tổ chức 

giải khiêu vũ thể thao ngày 28/8/2022; tổ chức giải bóng chuyền Đại hội TDTT 

lần thứ IX năm 2022. 

8. Các đơn vị trực thuộc Sở: 

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

thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2022) 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. 

9. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố:  

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xây dựng kế hoạch, tổ 

chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm 77 năm Ngày 

truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2022). Treo khẩu hiệu, băng rôn 

tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 77 năm 

Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2022). Đề nghị các phòng, 

đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin 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 thuộc Sở; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VHTT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Sầm Việt An 
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