
 

 

KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám  

và Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022). 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng về kỷ niệm 77 năm ngày Cách 

mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(2/9/1948-2/9/2022) . 

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống 

yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc 

lập, thống nhất của Tổ quốc, khẳng định nền độc lập của Nước công hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. 

- Cổ vũ, tạo động lực để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã tiếp 

tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội 

năm 2022 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

2. Yều cầu: 

  -  Các hoạt động tuyên truyền phải được tổ chức sâu rộng  đến các tầng lớp 

nhân dân , tăng cường tuyên truyền trên trang thông tin điện tử xã, đài truyền thanh 

của xã và các loa của thôn. 

- Ban Văn hóa xã, các thôn, các trường học và đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt 

động  văn hóa thể thao tao sân chơi vui tươi lành mạnh, tuyên truyền ý nghĩa ngày 

Quốc khánh được lan tỏa sâu rộng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG: 

1. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan 

a. Nội dung tuyên truyền: 

- Mục đích, ý nghĩa lịch sử trọng đại của Ngày cách mạng tháng Tám và  

Quốc khánh 2/9, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp 

b. Hình thức tuyên truyền 

- Trên các phương tiện thông tin đại chúng : Trang Thông tin điện tử xã, Đài 

Truyền thanh xã. 

- Trang trí tuyên truyền cổ động trực quan  tại Trung tâm hành chính xã, Nhà 

văn hóa thôn, các cơ quan, đơn vị; trên trục đường Quốc lộ 8C, các trục đường 

Huyện lộ, thay mới nội dung hệ thống pa nô , áp phích, treo băng rôn khẩu hiệu ; tổ 

chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm. 
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1.3. Thời gian tuyên truyền 

Từ ngày 22/8/2022 đến ngày 30/9/2022. 

1.4. Khẩu hiệu tuyên truyền 

1. Nhiệt liệt 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 hoà 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. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 

4. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng! 

5. Quyết tâm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh sớm đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành 

tỉnh khá của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII 

của Đảng! 

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

7.Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ kinh tế - xã hội năm 2022! 

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

- Thời gian: Từ ngày 20/8 đến ngày 2/9/2022. 

- Địa điểm: Toàn xã. 

- Cơ quan chủ trì: Ban Văn hóa xã, các thôn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, 

các tổ chức chính trị - xã hội. 

- III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Các hoạt động cấp xã: Chi từ nguồn Dự toán ngân sách sự nghiệp văn hóa 

đã được phân bổ năm 2022, cụ thể:  

a. Kinh phí chi cho các hoạt động tuyên truyền bề nổi: 

- Băng rôn vượt đường  (in 2 mặt) 10m x 0,7m 2 câu x 600.000đ= 1.200.000đ 

- Mua cờ hồng kỳ loại nhỏ (thay vòng binh cổng) 30 lá *30.000= 900.000đ 

- Thay cờ đảng, cờ tổ quốc trung tâm HC 2 lá (loại to)= 120.000đ. 

-  Mua cờ Đảng, Cờ tổ quốc ( loại nhỏ thay tại T tâm và Tượng đài CP củ ) 25 

lá *30.000= 750.000đ 

- Tổng kinh phí dự toán: 2.970.000đ.( Ba triệu năm  trăm bải mươi ngàn đồng) 

b. Kinh phí chi cho các hoạt động khác: Từ nguồn xã hội hóa để tổ chức các hoạt 

động. 

2. Các hoạt động của thôn, các đơn vị: Tự cân đối bố trí nguồn kinh phí, huy 

động nguồn xã hội hóa để chi cho tổ chức các hoạt động của đơn vị mình. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



1. Ban Văn hóa xã: 

- Hướng dẫn, chỉ đạo các thôn, các đơn vịtrang trí, tuyên truyền cổ động trực 

quan; kiểm tra, đôn đốc việc treo cờ của nhân dân. 

- Tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên đường 

phố, lắp đặt pa nô, áp phích, treo băng rôn khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm. Xây 

dựng hồ sơ thanh toán kinh phí theo quy định. 

- Phối hợp, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ , thể dục thể 

thao; n tham gia giải bóng đá Nam toàn huyện. 

- Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động, tổng hợp kết quả, báo cáo 

Lãnh đạo UBND và báo cáo UBND huyện theo quy định. 

2. Ban Tài chính 

- Đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện Kế hoạch tuyên truyền.Thẩm định dự 

toán, nội dung chi và hướng dẫn Ban Văn hóa xã xây dựng hồ sơ thanh toán kinh 

phí tuyên truyền của xã. 

3. Đài Truyền thanh xã, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử xã 

- Cập nhật thông tin, thường xuyên tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ 

niệm trên Trang Thông tin điện tử của xã. 

4. Các thôn, các đơn vị trên địa bàn 

- Tổ chức công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan tại nhà Văn hóa, 

công sở, các trục đường chính; triển khai nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc; tổ 

chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền 

trong đoàn viên, hội viên và nhân dân; phối hợp tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chính 

trị, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm vận động nhân 

dân treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng. 

Trên đây kế hoạch tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 77 năm  ngày Cách mạng 

tháng Tám và Quốc khánh  nước CHXHCN Việt Nam, đề nghị các ban ngành, đơn 

vị, Cấp ủy, Ban cán sự  các thôn triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Đảng ủy, HĐND ( để báo cáo); 

- Thường trực MTTQ và các đoàn thể (để phối hợp thực hiện); 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Trạm y tế, các trường học; 

- Ban cán sự các thôn; 

- Lưu: VT,VH. 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Thái Văn Thụ 

 

 

 


		thutv.cx@hatinh.gov.vn
	2022-08-24T09:40:02+0700


		2022-08-25T15:17:23+0700




