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 KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa  

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

  

Căn cứ Chương trình số 25-CTr/HU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ban 

Thường vụ huyện ủy năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) cụ thể như sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn sự ra đời của nước 

Việt Nam dân chủ cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước 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; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; 

- Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động 

tuyên truyền, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát 

vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đoàn kết các dân tộc Việt Nam, thể 

hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân 

tộc, thống nhất đất nước; 

- Tạo không khí phấn khởi, đồng thời cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức 

người lao động và nhân dân ra sức thi đua, lập thành tích hoàn thành các mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

2. Yêu cầu: Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo tiết kiệm, 

trang trọng và hiệu quả; định hướng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, 

các hoạt động tuyên truyền theo đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của 

Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

 II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền 

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Quốc khánh 2/9 nhằm giáo dục cán 

bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức đúng về những mốc son lịch sử 

của Đảng, của dân tộc. 

          - Lồng ghép tuyên truyền gắn với kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống 

Công an nhân dân Việt Nam; 77 năm Cách mạng tháng tám (19/8/1945 - 

19/8/2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
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- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, băng zôn, khẩu 

hiệu, pa nô, áp phích và trang trí cờ hoa tại trung tâm huyện, các xã, thị trấn về 

ngày ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (mùng 2 tháng 9 hàng năm).  

- Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phổ biến, quán triệt đến cán bộ, 

công chức, viên chức và nhân dân tổng vệ sinh làm sạch đẹp cảnh quan môi 

trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong dịp lễ kỷ niệm; treo cờ Tổ quốc, 

trang trí tại trụ sở cơ quan, đơn vị nhân dịp chào mừng kỷ niệm từ 27/8 đến hết 

ngày 05/9/2022. 

2. Hoạt động văn hóa, văn nghệ 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 77 năm 

Quốc khánh 2/9; biểu diễn các tác phẩm ca, múa, nhạc ca ngợi sự nghiệp đấu 

tranh giải phóng dân tộc trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; các tác phẩm có nội dung 

về biên giới, biển đảo, tình yêu quê hương đất nước… 

- Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, gặp mặt các gia đình chính sách, 

người có công trên địa bàn với các chủ đề như trên trong dịp kỷ niệm 77 năm 

Quốc khánh 2/9. 

 - Đội tuyên truyền lưu động đưa thông tin hướng về cơ sở, tổ chức các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở. 

- Đội chiếu bóng lưu động tổ chức chiếu phim phục vụ nhân dân ở vùng 

sâu, vùng xa nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9. 

3. Hoạt động thể thao 

 - Tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao trên địa bàn (từ các cơ 

quan, đơn vị ở trung tâm huyện đến các xã, thị trấn). 

 - Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông xây dựng kế hoạch, tổ 

chức các hoạt động văn hóa văn nghệ và thi đấu một số môn thể thao để tạo 

không khí vui tươi trong dịp Quốc khánh 2/9 phù hợp với điều kiện, tình hình 

của địa phương. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin: Chủ trì, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, 

đơn vị tổ chức các hoạt động tuyền truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa 

bàn; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện theo quy định. 

 2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai các hoạt động tuyên truyền cổ 

động trực quan, văn hóa, văn nghệ, thi đấu các môn thể thao; chỉ đạo tuyên 

truyền lưu động, phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hóa văn 

nghệ, TDTT tại cở sở. Triển khai công tác tuyên truyền về kỷ niệm 77 năm 

Quốc khánh 2/9 kịp thời, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

trang thông tin điện tử, màn hình LED trung tâm… 
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- Thực hiện trang trí cổ động trực quan tại các trục đường chính khu trung 

tâm huyện: Treo hồng kỳ tại trụ sở HĐND và UBND huyện, trên các trục đường 

chính, khu vực đông dân cư, treo cờ đuôi nheo tại ngã tư trung tâm… Hoàn 

thành việc treo và thu cờ từ ngày 22/8 đến hết ngày 05/9/2022. 

3. Công an huyện: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 

giao thông trên địa bàn huyện trong dịp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ 

niệm. 

 4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Triển khai công tác chỉnh trang đô thị, 

thay mới, sửa chữa các thiết bị chiếu sáng đã hỏng trên các trục đường chính tại 

khu trung tâm huyện. Hoàn thành trước ngày 10/8/2022. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo đơn vị thuộc ngành quản 

lý thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý, khu vực trung 

tâm thị trấn, chợ Đình Lập đảm bảo vệ sinh cảnh quan đô thị trong dịp chào 

mừng kỷ niệm. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo nội 

dung phê duyệt của UBND huyện. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các đơn vị trường học trên toàn 

huyện rà soát, thay mới cờ tổ quốc đã nhàu, cũ…; Phối hợp tổ chức các hoạt 

động theo kế hoạch của huyện. 

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Xem xét, tham mưu, trình cấp có thẩm 

quyền bố trí kinh phí theo quy định thực hiện các nội dung tại kế hoạch này. 

8. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang: Tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, văn hóa - thể thao tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phù hợp với 

điều kiện của đơn vị; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ 

trong đơn vị tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong 

dịp kỷ niệm. 

 9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội huyện  

- Tuyên truyền tới hội viên, đoàn viên về kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 

2/9; phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức giao lưu một số môn thể 

thao phù hợp với thực tế địa phương. 

- Các tổ chức chính trị xã hội huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể 

thao và Truyền thông tổ chức giao lưu thể thao và văn nghệ quần chúng phù hợp 

với điều kiện để động viên khích lệ phong trào trên địa bàn huyện. 

 10. UBND các xã, thị trấn  

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 77 năm 

Quốc khánh 2/9 phù hợp với điều kiện thực tế; chỉ đạo thay mới cờ Đảng, cờ tổ 

quốc đã cũ, nhàu, rách tại trụ sở đơn vị, vận động các hộ gia đình treo và thu cờ 

Tổ quốc từ ngày 27/8 đến ngày 05/9/2022. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên địa bàn quản lý bằng nhiều hình 

thức: Phát trên loa truyền thanh, các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã 

hội, trang thông tin điện tử của địa phương; tuyên truyền cổ động trực quan; 
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tuyên truyền lưu động bằng xe loa đường phố; tuyên truyền lồng ghép trong các 

cuộc họp, sinh hoạt chung tại nhà văn hoá thôn, khu phố… Báo cáo kết quả thực 

hiện về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) sau khi kết thúc các 

hoạt động trước ngày 08/9/2022. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được phân công triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. 

Nơi nhận: 
- Sở VHTT và DL;                     

- TT Huyện uỷ;              

- TT HĐND huyện; 

- Các Đ/c UVBTV Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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