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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật chào mừng  

kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và  

Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)  

 

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-BCĐ ngày 13/12/2019 của Ban Chỉ đạo các 

ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019 - 2020 về việc 

tổ chức các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Thực hiện Hướng dẫn số 118-HD/BTGTU ngày 10/7/2020 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm 

Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc 

khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020);  

Thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945 - 02/9/2020). Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn xây dựng 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

 - Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng 

Tám và 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, ghi nhớ công ơn 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 tuyên truyền 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;  

- Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, qua đó góp phần tạo sự 

thống nhất, đồng thuận trong xã hội nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm 

vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020; thiết thực chào mừng Đại hội 

Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các 



2 

 

cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng. 

 2. Yêu cầu 

Tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với 

điều kiện của từng huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

 1. Công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 

1.1 Nội dung và khẩu hiệu tuyên truyền:  

Thực hiện theo Hướng dẫn số 118-HD/BTGTU ngày 10/7/2020 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 

75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày 

Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); Công văn số 

762/SVHTTDL-QLVH&GĐ, ngày 14/7/2020 về việc triển khai công tác tuyên 

truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 

19/8/2020); QK nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020).  

 1.2 Hình thức tuyên truyền 

Thực hiện theo Hướng dẫn số 118-HD/BTGTU ngày 10/7/2020 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn và Công văn số 762/SVHTTDL-QLVH&GĐ, ngày 

14/7/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Ngoài ra tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ quan nhà nước, tổ chức, 

doanh nghiệp và các hộ gia đình treo Cờ Tổ quốc và treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên 

truyền từ ngày 28/8 đến hết ngày 03/9/2020. 

1.3 Thời gian tuyên truyền: Trọng tâm từ nay đến hết tháng 9/2020.  

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm  

2.1 Tổ chức 01 Chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp chào 

mừng kỷ niệm 

- Thời gian: Từ 20h00, ngày 01/9/2020. 

- Địa điểm: Trung tâm hội chợ thương mại tỉnh, đường Tam Thanh, thành 

phố Lạng Sơn. 

- Thành phần đại biểu mời:  

+ Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Đảng liên quan của Tỉnh ủy, 

Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, 

ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh;  
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+ Đại diện lãnh đạo UBND, phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn  

hóa - Thể thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc;  

+ Lãnh đạo, công chức, viên chức, lao động Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

+ Lực lượng huy động: Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh, 

Đoàn viên thanh niên; nhân dân các phường, xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

 + Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với 

các phòng, đơn vị liên quan của Sở thực hiện.  

2.2 Tổ chức 01 chương Liên hoan giao lưu khiêu vũ quốc tế các CLB trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

- Thời gian: 20h00 ngày 30/9/2020. 

 - Địa điểm: Trung tâm hội chợ thương mại tỉnh, đường Tam Thanh, thành 

phố Lạng Sơn. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh 

2.3. Tổ chức 01 chương trình giao lưu dân ca hát Then, Sli, Lượn  

- Thời gian: 10h00 ngày 02/9/2020. 

- Địa điểm biểu diễn: Khuôn viên tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh 

 2.4 Tổ chức Đợt phim chào mừng kỷ niệm  

- Thời gian: Từ ngày 25/8 đến ngày 05/9/2020.  

- Địa điểm: Tại Rạp chiếu phim Đông Kinh và Chiếu bóng lưu động tại cơ sở. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh. 

2.5 Tổ chức Triển lãm chuyên đề “Lương Văn Tri – cuộc đời và sự nghiệp 

cách mạng” chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri, 

hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

và Ngày Quốc khánh 2/9; Mở cửa thường xuyên Nhà trưng bày Bảo tàng phục 

vụ khách tham quan Bảo tàng. 

- Thời gian: Từ ngày 10/8/2020 đến hết tháng 9/2020.  

- Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn. 

- Đơn vị thực hiện: Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn.  

3. Hoạt động tại huyện, thành phố: 

- Căn cứ điều kiện thực tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố chủ 
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động tham mưu văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, tọa 

đàm, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực chào mừng Kỷ niệm tại 

địa bàn. Trong đó: đề nghị mỗi huyện, thành phố tổ chức 01 chương trình biểu diễn 

nghệ thuật chào mừng kỷ niệm tại Trung tâm huyện, thành phố. 

+ Thời gian: Trong khoảng từ ngày 15/8 đến 02/9/2020. 

- Tuyên truyền, vận động các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và các 

hộ gia đình treo Cờ Tổ quốc và treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ 

quan, đơn vị từ ngày 28/8 đến hết ngày 03/9/2020. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1.Các hoạt động tổ chức tại tỉnh: Các đơn vị trực thuộc Sở chủ động cân đối 

kinh phí hoạt động sự nghiệp của đơn vị để tổ chức thực hiện. 

2. Hoạt động tại các huyện, thành phố: Do các huyện, thành phố tự đảm bảo. 

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình Sở 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày 

Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh triển khai công tác trang trí 

tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm trên một số tuyến đường thuộc 

địa bàn thành phố. Phối hợp chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức chương trình 

nghệ thuật chào mừng kỷ niệm theo Kế hoạch. 

- Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở liên quan triển khai thực hiện 

các nội dung công việc được giao; Tổng hợp kết quả báo cáo sau khi kết thúc các 

hoạt động.  

2. Văn phòng Sở 

- Phối hợp Trung tâm Văn hóa tỉnh rà soát, bổ sung danh sách đại biểu và 

phát hành giấy mời đại biểu dự chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ 

niệm vào tối ngày 01/9/2020 theo Kế hoạch. Thực hiện đón tiếp, bố trí chỗ ngồi và 

cung cấp thông tin chức danh đại biểu cho MC thực hiện Tuyên bố lý do, giới thiệu 

đại biểu dự chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm.  

- Thực hiện thông báo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của khối văn 

phòng Sở và đơn vị thuộc Sở tới dự xem, cổ vũ cho chương trình nghệ thuật. 

- Theo dõi, hướng dẫn cac đơn vị trực thuộc cân đối sử dụng nguồn kinh phí 

của đơn vị để tổ chức các hoạt động chào mừng theo kế hoạch. 
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4. Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh 

- Tăng cường biên tập tài liệu tuyên truyền cung cấp cho cơ sở. 

- Chủ động hướng dẫn các Đội tuyên truyền lưu động, hệ thống thiết chế nhà 

văn hoá, các câu lạc bộ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giao lưu văn nghệ, thể 

thao nhân dịp chào mừng kỷ niệm trên địa bàn toàn tỉnh.  

- Triển khai thực hiện công tác trang trí tuyên truyền chào mừng kỷ niệm: 

Thay mới nội dung các pa nô tấm lớn; thiết kế, in phóng một số pano tranh cổ động; 

treo băng rôn, khẩu hiệu, trang trí cờ hoa khu vực phía Nam cầu Kỳ Cùng, thành 

phố Lạng Sơn chào mừng Kỷ niệm. 

- Chủ trì, phối hợp các phòng liên quan của Sở tham mưu tổ chức Chương 

trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm tối ngày 01/9/2020 bao gồm: 

+ Xây dựng nội dung chương trình, tiết mục biểu diễn; 

+ Tham mưu lập danh sách và dự thảo giấy mời đại biểu dự chương trình 

nghệ thuật gửi Văn phòng Sở xem xét, phát hành trước ngày 28/8/2020. 

+ Thực hiện trang trí sân khấu, lắp đặt âm thanh, ánh sáng biểu diễn; 

+ Chuẩn bị bàn ghế, hoa tươi, nước uống và đón tiếp, bố trí chỗ ngồi cho đại 

biểu. Cử MC chuẩn bị nội dung và thực hiện Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

tham dự chương trình nghệ thuật. 

+ Chủ động liên hệ địa điểm, nguồn điện; công an bảo vệ và các điều kiện 

khác phục vụ tổ chức đêm biểu diễn.  

- Chủ trì tổ chức các hoạt giao lưu văn hóa, văn nghệ tại mục 2.2, 2.3 phần II 

của kế hoạch này. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, biểu diễn lưu động phục vụ nhân dân 

vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hướng tới chào mừng kỷ niệm.  

5. Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh 

- Chủ trì tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại mục 2.5 phần 

II kế hoạch này. 

- Tăng cường công tác biên tập tin, bài đăng tải tuyên truyền về chào mừng 

kỷ niệm trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội do đơn vị quản lý.   

- Thông báo huy động toàn thể cán bộ, viên chức, NLĐ đơn vị tới dự xem 

chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm tối ngày 01/9/2020 theo kế hoạch. 

6. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở khác 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động biên tập các tin, bài tuyên truyền về 

vai trò, ý nghĩa và các hoạt động chào mừng các ngày lễ kỷ niệm để đăng tải trên 
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trang thông tin điện tử của đơn vị. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

truyền thống cho cán bộ, Đảng viên trong cơ quan, đơn vị. Huy động cán bộ, công 

chức, viên chức dự xem chương trình biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động chào 

mừng ngày kỷ niệm theo kế hoạch của Sở đề ra.  

7. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố  

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, tham mưu 

cho UBND huyện, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt 

động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực chào mừng Kỷ 

niệm tại địa bàn theo kế hoạch này. 

 - Hướng dẫn, chỉ đạo các nhà văn hoá, câu lạc bộ, các đơn vị cơ sở xã, 

phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giao lưu văn nghệ, thể thao... 

trên địa bàn quản lý.  

- Tuyên truyền, vận động các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và các 

hộ gia đình treo Cờ Tổ quốc và treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ 

quan, đơn vị. Thời gian: Từ ngày 28/8 đến hết ngày 03/9/2020. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật 

chào mừng kỷ niệm 75 năm 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) 

của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn. Yêu cầu các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả./.    

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; (B/c) 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các phòng, ĐV trực thuộc Sở; (T/h) 

- Phòng VH&TT các huyện, TP; (T/h) 

- Trung tâm VH-TT TPLS;   

Trung tâm VHTT và TT các huyện; (T/h) 

- Lưu: VT, QLVHGĐ (VA).  

GIÁM ĐỐC    

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Hà 
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