
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ VIỆT HÙNG 

 

Số:       /KH-UBND                                          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Việt Hùng, ngày 11 tháng 8 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động 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) 

Tuần lễ Văn hoá - Thể thao truyền thống huyện Trực Ninh năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 08/8/2022 của UBND huyện 

Trực Ninh về Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện Trực Ninh lần thứ IX, Tuần 

lễ Văn hóa - Thể thao truyền thống huyện năm 2022; 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); UBND xã 

Việt Hùng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động, như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. 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, 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. 

 2. Nhằm 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. 

 3. Tạo không khí phấn khởi trong nhân dân đồng thời phát động các phong 

trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân nhằm hoàn thành vượt mức các 

chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và các năm tiếp theo. 

        4. Thông qua hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao nhằm đẩy mạnh phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng Nông 

thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe nhân dân, qua 

đó tuyển chọn các nhân tố điển hình tham gia hội thao, hội diễn. 

 5. Tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực, hiệu 

quả, tiết kiệm, đảm bảo an toàn và thực sự là ngày hội văn hoá truyền thống của 

nhân dân trong xã. 
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        II. Nội dung Kế hoạch 

 1. Công tác chuẩn bị 

  1.1.  Các xóm, tổ chức, cơ quan, đơn vị, trường học 

- Ở xóm tổ chức cho nhân dân làm tổng vệ sinh trong khu dân cư và phát 

động nhân dân treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền, băng zôn (Thời gian 

hoàn thành từ ngày 16/8 đến ngày 10/9/2022). 

- Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, trường học, khu trung tâm UBND xã làm 

tổng vệ sinh trong cơ quan và treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền bằng pa 

nô, áp phích, băng zôn. Giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các 

trục đường Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường trục xã và các trục đường xóm (hoàn 

thành trước ngày 19/8/2022).   . 

  + Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh: Ôn lại lịch sử đấu tranh cách 

mạng của dân tộc, lịch sử ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh 

đạo nhân dân tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền.  

+ Tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Lực lượng vũ trang nhân dân 

qua các giai đoạn Cách mạng Việt Nam và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc”. 

+ Tuyên truyền về lịch sử hình thành của Đảng bộ xã Việt Hùng. Những 

kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã; đặc biệt những điển hình tiên tiến trong 

phong trào xây dựng nông thôn mới.  

+ Khẩu hiệu tuyên truyền:  

Nhiệt liệt chào mừng 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)!  

Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh! 

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

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

1.2. Ở xã 

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động 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); tham 

gia Tuần lễ Văn hoá - Thể thao truyền thống huyện Trực Ninh năm 2022, hoàn 

thành trước ngày 15/8/2022. 

- Thành lập Ban tổ chức, tổ chức các hoạt động Văn nghệ, thể thao tại xã 

do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, Phó chủ tịch làm phó ban, đồng 
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chí công chức văn hóa, trưởng các ban ngành, đoàn thể làm ủy viên và phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban tổ chức. 

- Chỉ đạo, tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh, tuyên truyền qua 

các hội nghị; khẩu hiệu tuyên truyền trên Pa nô, áp phích, băng zôn, tổ chức tuyên 

truyền từ ngày 15/8/2022. 

- Viết tin, bài đưa tin trên Đài truyền thanh xã về các hoạt động của xã kỷ 

niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 và các 

hoạt động Tuần lễ Văn hoá - Thể thao truyền thống huyện năm 2022. 

- Thông qua hoạt động biểu diễn văn nghệ quần chúng, hội thi các môn thể 

dục, thể thao tuyển chọn các tiết mục văn nghệ, vận động viên tham gia liên hoan 

nghệ thuật tại huyện. 

2. Công tác tổ chức các hoạt động 

2.1 Thời gian tổ chức: Tổ chức trong 2 ngày (Từ ngày 24/8/ 2022 đến ngày 

25/8/2022) 

2.2 Nội dung: 

- Hoạt động văn nghệ: Ngày 24/8/2022 

   Từ 19 giờ 30  khai mạc hội diễn văn nghệ quần chúng và biểu diễn văn 

nghệ tại hội trường UBND xã. Tuyển chọn các tiết mục tham gia tại trung tâm 

văn hóa huyện. 

- Hoạt động thể thao: Ngày 25/8/2022 

Từ 8 giờ đến 17 giờ tổ chức thi đấu môn cầu lông, môn bóng bàn, kéo co, 

đi bộ nhanh, đi xe đạp chậm, chạy việt dã địa điểm tại hội trường và sân vận động 

UBND xã. 

Tổ chức đoàn vận động viên tham gia thi đấu các môn thể thao tại huyện. 

III. Tổ chức thực hiện  

1 .Công chức Văn hóa – Xã hội làm công tác văn hóa thể thao tham mưu 

cho UBND xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cơ quan, đoàn thể, các xóm tổ 

chức tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và 

Quốc khánh 2/9. Tổ chức hội  diễn văn nghệ tại hội trường UBND xã vào hồi 19 

giờ 30 ngày 24/8/2022. Tổ chức các môn thi đấu thể thao đảm bảo theo quy định.  

2. Đài truyền thanh xã tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Cách 

mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; đưa tin các hoạt động văn nghệ, 

thể dục thể thao diễn ra trên địa bàn xã.  

3. Công chức địa chính xây dựng tham mưu cho UBND xã chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị, các xóm làm tổng vệ sinh các trục đường xóm, khu trung tâm nhà 

văn hóa, trong và ngoài khuôn viên trụ sở, cơ quan, đơn vị và giải toả vi phạm 
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hành lang giao thông trên các trục đường Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường trục xã, 

các đường trục đường dong xóm. 

4. Trạm Y tế xã chuẩn bị các điều kiện để phục vụ công tác y tế trong thời 

gian diễn ra các hoạt động thể thao tại xã. 

5. Các tổ chức: Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Trường mầm non, trường Tiểu 

học, trường Trung học cơ sở Việt Hùng, các xóm, các câu lạc bộ chuẩn bị các tiết 

mục văn nghệ, các môn thể thao tham gia thi đấu, hội diễn văn nghệ năm 2022. 

6. Văn phòng HĐND- UBND xã phối hợp với các ngành liên quan đôn đốc 

việc tổ chức thực hiện kế hoạch. 

7. Ban công an xã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện phương án đảm 

bảo an ninh trật tự trong các ngày diễn ra Hội diễn văn nghệ, thể thao diễn ra tại xã. 

8. Công chức Tài chính - Kế toán  đảm bảo kinh phí cho tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm. 

9. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tuyên truyền, vận động đoàn 

viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia hoạt động Hội diễn văn nghệ, thể 

thao  tại xã và Tuần lễ văn hóa thể thao truyền thống năm 2022. 

IV. Kinh phí  

Kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao sử dụng trong dự toán 

ngân sách của các ngành được giao năm 2022. Đối với các xóm tham gia hội diễn 

và các môn thể thao trích kinh phí từ nguồn “Xây dựng đời sống Văn hóa” và 

nguồn kinh phí  huy động hợp pháp khác. 

Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, ban ngành, đoàn thể, các xóm triển khai thực 

hiện tốt Kế hoạch này./.                                                                        

Nơi nhận:                                                                       
- Phòng VHTT & DL;  

- Trung tâm VHTT- DL;                                                                            

- TT Đảng ủy,HĐND, lãnh đạo UBND; 

- MTTQ, các đoàn thể; 

- Ủy viên UBND, công chức có liên quan;          

- Các tổ chức, trường học, trạm y tế;    

- Bí thư chi bộ, Trưởng xóm;  

- Lưu.                                                                                                                     

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thưởng 
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