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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm 

Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2021) 

 
 

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945  - 

28/8/2021), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ 

niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2021), cụ  thể 

như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

         - Nhằm tuyên truyền ý nghĩa Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8) và  

khẳng định những thành tựu, đóng góp to lớn của ngành Văn hóa qua 76 năm xây  

dựng và phát triển.  

         - Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được tổ chức với nhiều hình 

thức sinh động, sáng tạo, mang ý nghĩa sâu sắc; Huy động, kêu gọi mọi nguồn lực, 

các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa tham gia, cùng toàn 

ngành triển khai tuyên truyền.  

         - Các hoạt động tuyên truyền phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, 

ban, đơn vị thuộc Sở và được tổ chức trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm và 

hiệu quả.  

         II. NỘI DUNG  

         1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống:  

         1.1. Nội dung:   

         - Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử ra đời, phát triển của ngành Văn hóa, ý nghĩa 

của Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8). Khẳng định vai trò, nêu bật những 

thành tựu, những đóng góp to lớn của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói 

chung và ngành Văn hóa nói riêng.  

         - Khẩu hiệu tuyên truyền: Chào mừng 76 năm Ngày truyền thống ngành Văn 

hóa (28/8/1945 - 28/8/2021). 

1.2. Hình thức:  

        - Thời gian: Từ ngày 23/8 đến 30/8/2021.  

        - Địa điểm:  

+ Trụ sở (cổng) cơ quan Sở VHTTDL; các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;  

          + Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Sở; các đơn vị sự nghiệp. 
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Ngân sách nhà nước.  

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Kế hoạch – Tài chính: Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện. 

2. Văn phòng Sở: 

           - Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và triển khai đến các phòng và đơn vị 

thuộc Sở thực hiện. 

        - Tham mưu tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Sở; các đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở và treo băng rôn tuyên truyền tại cổng. 

        3. Phòng Quản lý Văn hóa: Tham mưu, chỉ đạo công tác tuyên truyền đến 

Trung tâm Văn hóa thành phố, Phòng Văn hóa – Thông tin các quận, huyện tổ chức 

thực hiện. 

 4. Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện: Tham mưu UBND quận, 

huyện tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 

- 28/8/2021) phù hợp với tình hình của từng địa phương.   

 Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống 

ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2021). Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, 

Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện căn cứ Kế hoạch này, tổ chức triển 

khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, đề nghị báo cáo gửi về Văn 

phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.  

 

 Nơi nhận:                                                                                      KT. GIÁM ĐỐC                   

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC                     

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;                                                                 

- Phòng VH-TT quận, huyện;                                                        
- Lưu: VT, TH.                                                                                      

 

 
    

                                                                                                               Nguyễn Minh Tuấn 
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