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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao
chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám(19/8/1945 - 19/8/2020)
và Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)
Thực hiện Công văn số 494/UBND-VP6 ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc
tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; kế
hoạch số 785/KH-SVHTT ngày 05/8/2020 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyên
truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày
Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 -19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020); Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU ngày
03/8/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Cách
mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHVN
Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), UBND huyện Yên Mô xây dựng kế hoạch tuyên
truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
- Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc;
giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng,
tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng
cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới
và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể
thao trong dịp kỷ niệm, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp
tục triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội tỉnh lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong
dịp kỷ niệm thiết thực, an toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, tránh hình
thức, đồng thời gắn với việc tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình
lần thứ V, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
II. NỘI DUNG
1. Công tác tuyên truyền
1.1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa
lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay
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là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học
kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất
nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và 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 và toàn quân và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 75 năm qua.
- Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 35
năm đổi mới đất nước, trong đó nhấn mạnh và khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ
có được cơ đồ, 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 và tinh thần cho nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và
toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc…; 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.
- Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng
trong các tầng lớp nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Thi
đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc
lần thứ X; chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng. Kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
khóa XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; việc thực hiện nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cảu Bộ Chính trị
(khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh” và Chủ đề công tác năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
- Tuyên truyền các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, tặng quà, tri ân
các gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng của cấp ủy,
chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện; các hoạt động văn hóa, văn nghệ
thể thể thao chào mừng sự kiện.
1.2. Khẩu hiệu tuyên truyền
- Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công
(19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
(2/9/1945 - 2/9/2020)!
- Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 muôn năm!
- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
- Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ
nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!
- Phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then
chốt, xây dựng văn hóa, con người là nền tảng tinh thần của xã hội!
- Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ
vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
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- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
2. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao
- Tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ, trưng bày, triển lãm, thi
đấu, giao hữu thể dục, thể thao tại trung tâm huyện và các xã, thị trấn chào mừng các
ngày kỷ niệm.
III. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Công tác tuyên truyền trực quan và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể dục thể thao Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/194519/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2020)
từ ngày 15/8/2020 đến ngày 3/9/2020.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa- Thể thao.
1.1 Tuyên truyền cổ động trực quan
- Phòng Văn hóa và Thông tin:
+ Tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện và chỉ
đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt
động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/194519/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2020).
+ Phối hợp với Trung tâm VHTT-TT kiểm tra thực tế công tác tuyên truyền
trực quan tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
- Trung tâm Văn hóa- Thể thao: Kiểm tra, rà soát, làm mới và thay mới nội
dung các panô, băngzôn, áp phích, phướn, khẩu hiệu, cổng chào tuyên truyền kỷ niệm
75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2020) và Quốc khánh
nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2020). Cần tập trung tuyên truyền
cổ động tại khu trung tâm huyện, xã, thị trấn. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các
doanh nghiệp, trường học treo cờ, phướn, băng zôn, khẩu hiệu trong 2 đợt: Kỷ niệm
Cách mạng Tháng Tám (từ ngày 17/8- 20/8/2020) và Quốc Khánh 2/9 (từ ngày 31/8- 3/9/2020)
1.2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.
- Phòng Văn hóa và Thông tin:
+ Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động văn
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại trung tâm huyện để phục vụ nhân dân trong các
ngày kỷ niệm.
+ Hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn
văn hóa, văn nghệ tại địa phương để chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng
Tám và Quốc khánh 2-9, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.
+ Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra các
hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện nhằm ngăn chặn các tệ nạn xã
hội, phòng chống văn hóa phẩm độc hại cấm lưu hành.
- Trung tâm Văn hóa- Thể thao:
Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn hóa,
văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương để chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng
Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.
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3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì phối hợp với các cơ
quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách,
người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9.
4. Đài truyền thanh huyện:
Tăng cường thời lượng tiếp phát sóng các chương trình của tỉnh. Đưa tin kịp
thời các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc
khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
5. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn huyện:
Chỉnh trang trụ sở cơ quan, treo cờ, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền các ngày
kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đảm bảo trang trọng, đẹp, hài hòa
phù hợp với cảnh quan đơn vị.
6. UBND các xã, thị trấn:
- Tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn hóa, văn nghệ, tổ chức thi đấu,
giao lưu thể dục, thể thao hiện đại và dân tộc, tổ chức các trò chơi dân gian tại địa
phương để chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
- Kiểm tra, rà soát, làm mới nội dung các panô, áp phích, chăng treo các khẩu
hiệu, băng zôn, cổng trào tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành
công (19/8/1945 -19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
(02/9/1945 – 02/9/2020). Cần tập trung tuyên truyền tại các khu trung tâm xã, thị trấn
và các trục đường chính, trục đường liên xã, liên huyện, các tuyến đường quốc lộ, tỉnh
lộ đi qua, các khu vực tập trung đông dân cư, các khu nhà văn hóa thôn xóm… Hướng
dẫn nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại gia đình từ ngày 17/8/2020 đến ngày
3/9/2020. Phấn đấu mỗi xã có từ 5-9 băng zôn, tối thiểu có trên 80% số hộ dân treo cờ
tại gia đình.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tập trung chỉ đạo và triển khai
thực hiện, góp phần tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng
Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và gửi báo
cáo kết quả về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày
03/9/2020 để tổng hợp báo cáo.
(Gửi kèm Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám
(19/8/1945 -19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 –
02/9/2020) của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình )
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH Ký bởi: Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô

- UBND tỉnh;
- Sở VHTT;
- Thường trực HU, TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyên;
- Các cơ quan,ban, ngành, đoàn thể, đơn vị;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- UBND các xã,TT;
- Lưu: VT,VHTT.
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