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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời  

Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943 - 2023) 

  

Thực hiện Công văn số 281/BVHTTDL-VHCS ngày 07 tháng 02 năm 2023 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam, UBND tỉnh xây dựng Kế 

hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hoá Việt 

Nam (1943 - 2023) với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu 

sắc, lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của 

“Đề cương về Văn hóa Việt Nam” trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay. Qua đó nâng cao nhận thức 

của toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hóa - văn nghệ, đề 

cao nghĩa vụ của cấp ủy đảng, chính quyền và trí thức, văn nghệ sỹ, các tầng lớp 

Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam thời đại mới 

và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu 

nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, 

sức mạnh, tinh thần cống hiến của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân, 

nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, tạo nguồn 

lực nội sinh và động lực đột phá đề xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn 

vinh, hạnh phúc. 

2. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, thiết 

thực, hiệu quả, đúng định hướng, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, có sức lan tỏa 

sâu rộng, tránh phô trương, hình thức, lãng phí và phù hợp với điều kiện thực tế 

của tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương. 

II. NỘI DUNG  

1. Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt 

Nam” (1943 - 2023) 

- Nội dung tuyên truyền: Theo Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU ngày 

13/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

- Hình thức tuyên truyền: Trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

trang/cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thành cơ sở, hội nghị, hội thảo, tọa 

đàm; sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, nói chuyện chuyên đề, các hoạt động văn hóa - 

văn nghệ… 
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- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, 

thành phố. 

2. Tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề nhân Ngày Quốc tế Hạnh 

phúc (20/3) gắn với tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn 

hoá Việt Nam” (1943-2023) 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2023. 

3. Tổ chức triển lãm ảnh “Di sản Văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Kạn” gắn 

với kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam” (1943-2023) 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2023. 

4. Tổ chức Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá 

Việt Nam” (1943 - 2023) 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Ngay khi nhận được nguồn phim từ Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch cung cấp. 

5. Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân quy mô cấp tỉnh 

năm 2023 và Giải Việt dã tỉnh Bắc Kạn lần thứ XX, năm 2023 nhân dịp kỷ 

niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam” (1943 - 2023) 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2023. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí tổ chức các hoạt động nêu tại mục II của Kế hoạch này được 

chi từ nguồn kinh phí đã cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định 

số 2388/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023. 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tự cân đối, bố trí kinh phí để triển khai 

hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam” 

(1943 - 2023) tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao chủ trì, thực hiện tại Kế hoạch này, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 
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- Chủ động hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai 

các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt 

Nam” (1943 - 2023) theo định hướng chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi UBND tỉnh và Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. 

2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh 

Tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề 

cương về văn hoá Việt Nam” (1943 - 2023) theo Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU 

ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chú trọng lựa chọn 

những hình thức tuyên truyền mới, có sức lan tỏa sâu rộng tới cán bộ, đảng viên 

và Nhân dân. Báo cáo kết quả tuyên truyền về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

trước ngày 25/11/2023 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

3. UBND các huyện, thành phố 

Chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề 

cương về văn hoá Việt Nam” (1943-2023) tại địa phương; chủ động nắm chắc 

tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời định hướng, tạo sự thống nhất trong 

Đảng và đồng thuận trong Nhân dân. Báo cáo kết quả tuyên truyền về Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 25/11/2023 để tổng hợp. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề 

cương về văn hoá Việt Nam (1943-2023), các cơ quan, đơn vị, địa phương triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CVP, PCVP (Ô. Minh); 

- Lưu: VT, VXNV (Nhung). 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Phạm Duy Hưng 

 

 

 

 


		2023-03-03T08:54:33+0700
	Phạm Duy Hưng


		2023-03-03T09:59:13+0700


		2023-03-03T09:59:13+0700


		2023-03-03T09:59:13+0700




