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KẾ HOẠCH 

tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm  

Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020),  

Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

(2/9/1945 - 2/9/2020) 

  

 

Căn cứ Hướng số 67-HD/BTGTU ngày 17/7/2020 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám 

thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức 

các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc 

trong tỉnh về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 

nhằm tiếp tục giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử 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; bồi 

dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; góp phần củng cố và tăng 

cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh 

sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. 

- Các hoạt động tuyên truyền phải được tổ chức sôi nổi, rộng khắp trên địa 

bàn toàn tỉnh, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn với tiếp tục đẩy 

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

các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền Đại hội đảng các cấp, tiến tới 

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

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung: 

- Tuyên truyền về bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi, bài hcj kinh 

nghiệm của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời 

đại, ý nghĩa lịch sử của Quốc dân Đại hội Tân Trào, Cách mạng tháng Tám và 

sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của 
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Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước và trong 

sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế. 

- Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng 

dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất 

nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao. cống hiến to 

lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu cảu bạn bè 

quốc tế trong 75 năm qua. 

- Tuyên truyền nêu bật những thành tựu to lớn qua gần 35 năm đổi mới đất 

nước, trong đó nhấn mạnh và khẳng định "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ 

hội, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay"; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó 

khăn, thách thức đan xen của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, nâng 

cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 

quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...; đấu tranh, phản bác những thông tin, 

quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách 

mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua ở 

các cấp, các ngành, các địa phương, chú trọng nội dung khẳng định vị thế, giá 

trị trường tồn, tầm vóc lịch sử của "Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng 

chiến" của Tân Trào - Tuyên Quang. 

2. Hình thức: 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; sinh hoạt 

chuyên đề; Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; viết 

tin, bài đăng trên Đặc san Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang; Biên tập 

chương trình thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội; biểu diễn nghệ thuật chuyên 

nghiệp, văn nghệ quần chúng; chiếu phim lưu động; triển lãm tranh, ảnh; trưng 

bày, giới thiệu sách, báo, tạp chí và hiện vật bảo tàng…; dựng cụm cổ động, 

treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích...  

* Về khẩu hiệu tuyên truyền: Lựa chọn nội dung khẩu hiệu tuyên truyền 

theo hướng dẫn tại Công văn số 56/SVHTTDL-QLVH, ngày 04/02/2020 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 

năm 2020 đảm bảo chính xác, phù hợp. 

- Vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại cơ quan, đơn vị, tổ dân 

phố, hộ gia đình: Thời gian thực hiện từ ngày 05/8 đến ngày 05/9/2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị trực thuộc: 

1.1. Trung tâm Văn hoá tỉnh: 

- Biên tập chương trình thông tin; tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu 

diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành 

công và Quốc khánh 2/9 theo nội dung tại mục 1, phần II. Kế hoạch này. 
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- Kiểm tra, tháo rỡ các pa nô, băng rôn, áp phích nội dung không còn phù 

hợp hoặc bị hư hỏng; kẻ vẽ mới các biển cổ động, áp phích, hệ thống pa nô, 

treo băng rôn, khẩu hiệu đảm bảo nội dung phù hợp, chính xác. 

- Phối hợp với các phòng chức năng thuộc Cục văn hóa cơ sở thực hiện các 

nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch số 70/KH-SVHTTDL ngày 15/7/2020 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động 

và Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 75 năm Quốc dân đại hội Tân Trào, Cách 

mạng tháng Tám, Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chào 

mừng đại hội đảng bộ các cấp. 

1.2. Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh:  

Xây dựng chương trình, tiết mục nghệ thuật về chủ đề ca ngợi Đảng, Bác 

Hồ, ca ngợi đất nước, quê hương Tuyên Quang trong thời kỳ đổi mới,... chào 

mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 

2/9 biểu diễn phục vụ nhân dân, ưu tiên phục vụ các xã vùng căn cứ cách mạng, 

các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

1.3. Bảo tàng tỉnh: 

Thực hiện tốt công tác bảo vệ và quản lý các di tích lịch sử - văn hoá; 

hướng dẫn và đón tiếp khách tham quan các điểm di tích, danh thắng trên địa 

bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và 

Quốc khánh 2/9. Tổ chức trưng bày, triển lãm các tài liệu, hiện vật tại Bảo tàng 

tỉnh để phục vụ nhân dân tham quan, học tập. 

1.4. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng:  

- Tổ chức đợt chiếu phim kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc 

khánh 2/9, chú trọng các phim tài liệu, phóng sự về Tuyên Quang: "Tuyên 

Quang ký sự"; "Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến"... phục vụ nhân dân, trọng 

tâm là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng căn 

cứ cách mạng. 

- Chỉ đạo các Đội chiếu bóng lưu động thực hiện tốt công tác tuyên truyền 

miệng trước các buổi chiếu phim theo nội dung tại mục 1, phần II Kế hoạch này. 

1.5. Thư viện tỉnh:  

- Trưng bày, giới thiệu sách, báo, tạp chí có nội dung tuyên truyền, quảng 

bá về vị trí lịch sử cách mạng tỉnh Tuyên Quang, "Thủ đô khu giải phóng, Thủ 

đô kháng chiến"; về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ý nghĩa 

lịch sử Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945; ca ngợi truyền thống 

đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ kháng chiến và 

trong công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, của sự nghiệp đổi mới và hội  

nhập quốc tế để trưng bày, giới thiệu phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh. 

- Tăng cường công tác luân chuyển sách báo về cơ sở, chủ trì phối hợp với 

Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao các huyện, thành phố chỉ đạo 
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các thư viện huyện, tủ sách cơ sở tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, báo, tạp 

chí phục vụ bạn đọc. 

1.6. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh: 

- Hướng dẫn, phối hợp tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao chào mừng 

kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại 

cơ sở. 

- Phối hợp tổ chức tốt các giải thể thao cấp tỉnh và tham gia các giải thể 

thao khu vực và toàn quốc. 

1.7.  Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành:  

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ, quản lý; hướng dẫn và đón tiếp khách 

tham quan Quảng trường Nguyễn Tất Thành và Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh 

nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc 

khánh 2/9. 

- Thông tin, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của Ban Quản lý 

phục vụ nhân dân và du khách đến tham quan, tham gia các hoạt động vui chơi 

tại Quảng trường. 

2. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện, thành phố:  

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và 

Quốc khánh 2/9 phục vụ nhân dân tại địa phương. 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao phối hợp với Ủy 

ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên 

truyền; kiểm tra, rà soát, tháo rỡ các pa nô, áp phích, băng rôn, cờ phướn nội 

dung không còn phù hợp hoặc chất lượng kém; kẻ vẽ mới các biển cổ động, áp 

phích, hệ thống pa nô; treo băng rôn, khẩu hiệu; trưng bày, giới thiệu sách, báo, 

tạp chí,... tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành 

công và Quốc khánh 2/9. Biên tập, dàn dựng chương trình thông tin; phối hợp 

tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, lành mạnh, ý 

nghĩa; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình thực hiện treo cờ Đảng, cờ 

Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

và Ngày Quốc khánh 2/9 tại cơ sở.  

3. Các Phòng chuyên môn:  

3.1. Phòng Quản lý Văn hóa:  

Tham mưu xây dựng Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo 

cáo kết quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền của các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và 

Thể thao huyện, thành phố đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

3.2. Phòng Quản lý Du lịch; Thể dục, thể thao; Di sản văn hóa; Xây dựng 

Nếp sống văn hóa và gia đình; Thanh tra; Văn phòng Sở:  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ công tác, chủ động tham mưu quản lý, tổ 

chức; thực hiện thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao, du 
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lịch và lễ hội diễn ra nhân dịp chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng 

tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại các địa phương trong toàn tỉnh. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước ngày 05/9/2020 để tổng hợp, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 
Nơi nhận:                                          
- Bộ VHTTDL;      (B/c) 

- UBND tỉnh;         

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;                        

- UBND huyện, thành phố (P/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT- TT 

 huyện, thành phố;                 

- Các đơn vị thuộc Sở;                       t/h              

- Các phòng chuyên môn, VP Sở; 

- Lưu: VT, QLVH (Thương). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa 
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