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KẾ HOẠCH 

Tổ chức 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 Quốc khánh Nước 

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022). 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND huyện về 

việc Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 

năm 2022; Công văn số 795-CV/HU ngày 05/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện 

ủy về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày 

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9. 

 Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức 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 Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945 – 02/9/2022) như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích:  

- Nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng 

Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, 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; tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của 

Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.  

- Thông qua 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 

đại đoàn kết toàn dân tộc; 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; khẳng định ý chí quyết 

tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy 

mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, thi đua lập thành 

tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện trong năm 

2022. 

2. Yêu cầu:  

Các hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn và 

tiết kiệm; cổ vũ, động viên, phát huy tốt những thành tựu đã đạt được trong thời 

gian qua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần 

thứ VI đã đề ra. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Công tác tuyên truyền, cổ động:  

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 sự ra đời 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 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 ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè 

quốc tế trong 77 năm qua.  

- Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 

36 năm đổi mới đất nước; 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; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh 

thần cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, đoàn kết, quyết tâm vượt khó 

vươn lên thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch Covid-19, 

vừa phát triển kinh tế - xã hội; 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. 

1.2. Hình thức tuyên truyền: 

Tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh của huyện, Trang thông tin 

điện tử, mạng xã hội,...  

Tổ chức tuyên truyền miệng thông qua các cuộc họp, hội nghị; thông qua 

hoạt động của các tổ, hội, câu lạc bộ tại địa phương.  

Tuyên truyền, cổ động trực quan với các hình thức như: Làm mới các pa 

nô tuyên truyền cố định, treo băng rôn, cắm cờ phướn…trên các trục đường 

chính, khu vực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện, khu vực 

trung tâm thị trấn...  

Treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, 

trường học, doanh nghiệp,... trên địa bàn huyện; vận động Nhân dân treo cờ Tổ 

quốc. 

1.3. Thời gian tuyên truyền:  

Bắt đầu từ ngày 15/8/2022 đến kết thúc các hoạt động kỷ niệm 02/9/2022. 

1.4. Khẩu hiệu tuyên truyền:  
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- 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 hoà Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022)!  

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!  

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

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

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh!  

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022! 

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào 

mừng: 

a. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao: 

Tổ chức thi đấu môn Bóng chuyền nam, nữ. 

- Thời gian: Từ ngày 29/8/2022 đến 31/8/2022. 

- Địa điểm thi đấu: Ban Tổ chức sẽ thông báo sau. 

- Đối tượng tham gia: Đoàn vận động viên của các xã, thị trấn; các đơn vị: 

Công an, BCH Quân sự huyện, Bệnh viện đa khoa và Trung tâm y tế, Đoàn 

Kinh tế Quốc phong 5, và 5 đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện.  

b. Tổ chức giao lưu văn nghệ và thi trình diễn trang phục dân tộc: 

- Thành phần tham gia: 8 xã, thị trấn. (mỗi đơn vị 01 đội văn nghệ; các thí 

sinh đại diện cho các dân tộc đang sinh sống tại đại phương tham gia dự thi). 

- Thời gian: khai mạc vào 19 giờ 30 phút ngày 31/8/2022. 

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị huyện Mường Lát. 

3. Chương trình dự kiến cụ thể: 

a. Chương trình ngày 29, 30/8/2022: 

- Khai mạc giải bóng chuyền: bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 29/8/2022. 

+ Địa điểm: Sân vận động huyện. 

 - Thành phần tham dự: 

 + Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 

 + Đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách Văn- xã UBND huyện; 

+ Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an, huyện đội, biên phòng, bệnh 

viện đa khoa, trung tâm y tế, UBND các xã, thị trấn, huyện đoàn, hội Liên hiệp 

phụ nữ huyện, các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

 + Các đoàn vận động viên tham gia thi đấu; 

 + Tổ trọng tài; 

 - Tổ chức thi đấu các trận đấu bóng chuyền nam, nữ. 

 b. Chương trình ngày 31/8/2022:  

 * Sáng- chiều ngày 31/8/2022 
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- Tổ chức thi đấu các trận đấu bóng chuyền nam, nữ. 

- Tổ chức trao giải bóng chuyền. 

- Bế mạc giải thi đấu. 

* Tối ngày 31/8/2022: tổ chức đêm giao lưu văn nghệ và thi trình diễn 

trang phục truyền thống các dân tộc.  

- Chương trình: 

+ Ổn định tổ chức. 

 + Khai mạc. 

+ Giao lưu văn nghệ và thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc.  

+ Công bố và trao giải. 

 + Bế mạc. 

 - Thành phần tham dự: 

 + Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 

 + Đồng chí Phó Chủ tịch (phụ trách Văn- xã) UBND huyện; 

 + Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện; 

 + Lãnh đạo các xã, thị trấn; 

 + Các thí sinh tham gia dự thi và đội văn nghệ tham gia giao lưu. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Trích từ nguồn ngân sách của địa phương. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Thông tin: 

- Chủ trì tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức 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 Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022); tham mưu ra Quyết định thành 

lập Ban Tổ chức, Tổ trọng tài, Ban giám khảo. 

- Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyên truyền của các cơ quan, 

đơn vị. 

2. Phòng giáo dục và đào tạo. 

- Chỉ đạo các trường treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở 

đơn vị; tổ chức tuyên truyền ý nghĩa lịch sử kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng 

Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh Nước Cộng hoà 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) đến toàn thể cán bộ, giáo 

viên và học sinh;  

- Phối hợp, điều động cán bộ, giáo viên thể chất các trường tham gia công 

tác trọng tài tại các giải đấu. 

3. Công an huyện. 

- Tổ chức cắm cờ và treo khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở đơn vị; 
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- Chủ trì xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng 

chống cháy nổ quá trình tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và các địa điểm thi đấu 

trong thời gian diễn ra các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 77 năm 

Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam; 

- Thành lập đoàn VĐV tham gia thi đấu môn bóng chuyền nam. 

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

- Tổ chức cắm cờ và treo khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở đơn vị; 

- Phối hợp với Công an huyện xây dựng phương án và chỉ đạo thực hiện 

công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và 

Quốc khánh nước CHXHCNVN; 

- Thành lập đoàn VĐV tham gia thi đấu môn bóng chuyền nam. 

5. Các Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức cắm cờ và treo khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở đơn vị; 

- Phối hợp với Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng 

phương án và chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong quá 

trình tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm; 

- Thành lập đoàn VĐV tham gia thi đấu môn bóng chuyền nam. 

6. Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện. 

- Tổ chức cắm cờ và treo khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở đơn vị; 

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh, an 

toàn thực phẩm; 

- Bố trí cán bộ, phương tiện thiết yếu tham gia công tác sơ cấp cứu phục 

vụ các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm; 

- Thành lập đoàn VĐV tham gia thi đấu môn bóng chuyền nam. 

7. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. 

a. Công tác tuyên truyền: 

- Xây dựng các chuyên mục, tổ chức tuyên truyền, đưa tin, bài về các hoạt 

động nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) thông qua hệ thống truyền thanh Huyện. Tăng 

cường cộng tác, đưa tin, bài trên Cổng thông tin điện tử huyện, Báo Thanh Hóa, 

Đài phát thanh truyền hình tỉnh,...  

- Kiểm tra, phối hợp sửa chữa, đảm bảo hệ thống phát thanh của huyện 

đáp ứng tốt việc tiếp âm các chương trình từ Trung ương đến địa phương. 

- Tổ chức tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan (cắm cờ, treo băng 

rôn, khẩu hiệu) tại khu vực Huyện uỷ, Ủy ban Nhân dân huyện, khu vực trung 

tâm thị trấn. Xong trước ngày 14/8/2022. Cụ thể như sau: 

 + Tuyên truyền trên hệ thống pa nô tấm lớn và tổ chức treo 03 băng rôn, 

khẩu hiệu tại khu vực trung tâm Thị trấn.  
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 + Tổ chức cắm lồng cờ tại khu vực Huyện ủy, treo cờ hồng kỳ trang trí 

trên các trục đường 15C, Khu Trung tâm hội nghị, Khu khuôn viên, Huyện ủy, 

UBND huyện. 

 b. Tổ chức Lễ khai mạc, điều hành các trận đấu; đêm giao lưu văn 

nghệ và thi trình diễn trang phục dân tộc: 

- Chủ trì xây dựng dự toán kinh phí báo cáo Phó chủ tịch UBND huyện, 

trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ này.  

- Tham mưu cho Ban Tổ chức ban hành điều lệ thi đấu môn bóng chuyền 

nam, nữ; thể lệ thi trang phục. 

- Tham mưu lựa chọn lực lượng trọng tài tham gia điều hành các trận đấu; 

ban giám khảo hội thi trang phục; tổ giúp việc phục vụ các hoạt động tuyên 

truyền kỷ niệm. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện, Ma két 

trang trí khánh tiết và điều kiện cần thiết để tổ chức giải thi đấu, đêm giao lưu 

hội thi. 

- Xây dựng chương trình, kịch bản cho chương trình giải thi đấu; đêm 

giao lưu văn hóa, văn nghệ và thi trình diễn trang phục. 

- Phối hợp với phòng Nội vụ về công tác khen thưởng. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tập duyệt chương trình đêm 

giao lưu văn hóa, văn nghệ và thi trình diễn trang phục. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đòan thể chính 

trị - xã hội Huyện:  

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng 

Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh Nước Cộng hoà 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) trong tổ chức Đoàn, Hội, 

Đội, các tổ chức thành viên; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực 

thi đua trong học tập, lao động, sản xuất chào mừng lễ kỷ niệm. 

9. UBND các xã, thị trấn. 

- Căn cứ nội dung Kế hoạch của huyện thành lập đoàn vận động viên, tổ 

chức tập luyện tham dự thi đấu môn bóng chuyền nam, nữ; Lựa chọn thí sinh 

tham gia thi trình diễn trang phục dân tộc; Thành lập 01 đội văn nghệ tham gia 

đêm giao lưu tại huyện. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trên mọi phương tiện về mục 

đích, ý nghĩa của kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và 

Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến Nhân dân;  

- Mỗi xã, thị trấn treo 03 câu khẩu hiệu tuyên truyền, tổ chức cắm cờ hồng 

kỳ tại công sở các cơ quan, đơn vị, các trục đường chính của xã, thị trấn. Các xã, 

thị trấn căn cứ vào không gian thực tế để bố trí cho hợp lý về kích thước và 

khoảng cách cờ, khẩu hiệu. Hoàn thành xong trước ngày 14/8/2022. (Riêng đối 

với Thị trấn, là đơn vị trọng điểm của huyện, trong công tác tuyên truyền trực 

quan cần tạo điểm nhấn tại các trục đường chính và các khu phố). 
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- Tuyên truyền, phát động trong quần chúng Nhân dân, cơ quan công sở, 

doanh nghiệp đóng trên địa bàn chỉnh trang đô thị, cơ quan và tổ chức treo cờ tổ 

quốc, cờ hồng kỳ trong những ngày kỷ niệm. Thời gian treo từ ngày 15/8/2022 

đến hết ngày 2/9/2022.  

- Bố trí kinh phí tổ chức đưa đoàn tham gia thi đấu giải bóng chuyền; đêm 

giao lưu văn hóa, văn nghệ và thi trình diễn trang phục. 

Đề nghị UBND Thị trấn Mường Lát:  

- Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, bố trí lực 

lượng đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra giải thi đấu bóng chuyền và 

đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ; tạo điều kiện cho các đoàn của các xã về dự 

thi. 

- Phối hợp với UBND xã Tam Chung treo cờ hồng kỳ tại cầu cứng. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức 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 Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 

02/9/2022), yêu cầu các đơn vị ttriển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở VHTTDL (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND-UBND huyện (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (b/c); 

- Các phòng, cơ quan, trung tâm, đoàn thể, đơn 

vị cấp huyện (thực hiện); 

- UBND xã, thị trấn (thực hiện); 

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Mai Xuân Giang 
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