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KẾ HOẠCH                                                                                                                    
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể dục thể thao và du lịch 

chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 
(19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội                          

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

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-VHTT ngày 11/8/2022 của phòng Văn hóa, và 
thông tin huyện Gia Lộc về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, 
thể dục thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng 
Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022). Phòng Văn hóa xã xây dựng kế 
hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ý nghĩa lịch 
sử, tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước 
Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); 
khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể dục thể thao và du 
lịch chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 
(19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022) góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự 
đồng thuận trong xã hội để triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXVI, Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ xã Quang Minh lần thứ XXIX.

2. Yêu cầu: 

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, văn hóa, thể dục thể thao và du lịch 
cần tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, có trọng tâm, trọng 
điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; tuyên truyền lồng ghép việc triển khai thực 
hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, của huyện và một số 
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nội dung tuyên truyền chính trị khác, góp phần tạo được không khí tưng bừng, 
phấn khởi trong mọi tầng lớp Nhân dân; lồng ghép tuyên truyền tiếp tục thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phòng, chống biến thể 
mới của Omicron (chủng BA.4 và BA.5) và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành 
công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022): Thực hiện theo Hướng dẫn số 30- 
HD/BTGTW ngày 22/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên 
truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022. 

2. Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công: 
Thực hiện theo Hướng dẫn số 62-HD/BTGTW ngày 20/6/2022 của Ban Tuyên 
giáo Trung ương và Công văn số 1172/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 30/6/2022 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm 
Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. 

3. Tuyên truyền về Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hải Dương lần 
thứ IX năm 2022: Thực hiện theo Kế hoạch số 1760/KH-BTC ngày 20/6/2022 
của UBND tỉnh về việc tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hải 
Dương lần thứ IX năm 2022; Công văn số 1276/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 
13/7/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tuyên truyền Đại hội Thể dục 
Thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2022;

4. Tuyên truyền Quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: 

Thực hiện theo Thông báo số 312-TB/VPTU ngày 30/6/2022 của Văn phòng 
Tỉnh ủy Hải Dương về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Quyết định công 
nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Kế hoạch 
số 2253/KH-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh về tổ chức Lễ công bố 
Quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 
mới; Công văn số 1444/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 02/8/2022 của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới. 

5. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Thực hiện theo 
Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 28/7/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải 
Dương về tuyên truyền phòng, chống biến thể mới của Omicron (chủng BA.4 và 
BA.5) và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 
1315/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 18/7/2022 về việc đẩy mạnh tuyên truyền 
công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
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III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành 
công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)! 

2. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022! 

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng! 

4. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Gia Lộc quyết tâm thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ huyện lần thứ XXVI!

5. Phát huy giá trị truyền thống văn hóa Xứ Đông - Xây dựng con người 
Gia Lộc đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025! 

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

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

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

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

IV. HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

1. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền cổ động trực quan: Pa nô, cụm pano cổ động, khẩu hiệu, 
băng rôn, phướn, cờ Tổ quốc, Hồng kỳ, bảng điện tử tại nơi công cộng và trụ sở 
làm việc của các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn.

- Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh huyện và Đài truyền thanh 
các xã, thị trấn.

- Tuyên truyền bằng xe ô tô lưu động có loa phóng thanh; biểu diễn văn 
nghệ và chiếu phim lưu động trên địa bàn huyện; liên hoan nghệ thuật quần 
chúng, tổ chức các giải thể thao, các hoạt động du lịch cộng đồng, sinh thái... 

- Tuyên truyền bằng các hình thức trực quan khác đảm bảo phù hợp với 
tình hình thực tế tại địa phương, cơ sở.

2. Thời gian tuyên truyền

Từ đầu tháng 8 đến hết tháng 9/2022. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền 

chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 
(19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022).

- Chỉ đạo tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, cắm cờ Hồng kỳ, cờ Tổ quốc tại 
khu vực trung tâm xã; phát động và hướng dẫn các thôn, khu dân cư trên địa bàn 
và nhân dân cắm cờ Tổ quốc trước, trong các ngày kỷ niệm; chỉ đạo kiểm tra, rà 
soát, tháo dỡ các pa nô, áp phích... đã hết thời hạn tuyên truyền, nội dung không còn 
phù hợp hoặc đã cũ nát gây mất mỹ quan.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể dục thể 
thao, vui chơi giải trí phục vụ Nhân dân tại địa phương.

- Chỉ đạo Đài truyền thanh xã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chào 
mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-
19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(02/9/1945-02/9/2022); tuyên truyền về Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hải 
Dương lần thứ IX năm 2022 và Lễ công bố Quyết định công nhận tỉnh Hải 
Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới...

Nơi nhận:
- Phòng VHTT huyện;
- TV Đảng ủy, Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Biên
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