
TỈNH ỦY TRÀ VINH 

* 

Số 104-KH/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Trà Vinh, ngày 13 tháng 02 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời 

 “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) 

----- 

Thực hiện Kế hoạch số 203-KH/BTGTW, ngày 30/12/2022 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

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

nội dung như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục nghiên cứu, khẳng định và tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, 

giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về văn hóa Việt Nam”. 

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm, giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất 

là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh 

tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và 

đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là quan 

điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng và phát huy giá trị văn 

hóa, sức mạnh con người Việt Nam và Bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí 

thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021. 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo trang 

trọng, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn kết với các sự kiện, hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, lịch sử, chính trị quan trọng của tỉnh, của ban, sở, ngành, đoàn 

thể tỉnh và địa phương; tạo không khí phấn khởi, góp phần củng cố, bồi đắp niềm 

tin của nhân dân với Đảng và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thi đua thực hiện 

nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành văn hóa, của địa phương, cơ quan, đơn 

vị. 

II- CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 

1. Tổ chức triển lãm nghệ thuật 

- Cơ quan chủ trì: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.  

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thời gian thực hiện (dự kiến): Từ tháng 02/2023 đến tháng 3/2023. 

 - Nội dung: Những tác phẩm đặc sắc, tiêu biểu của nền văn học, nghệ thuật 

tỉnh, của nước nhà có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, qua 80 năm thực hiện “Đề 

cương về văn hóa Việt Nam”. 
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2. Tổ chức nói chuyện chuyên đề 

- Cơ quan chủ trì: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. 

- Thời gian thực hiện (dự kiến): Tổ chức trong 01 buổi (trong tháng 3/2023). 

- Nội dung: Đề cương về văn hóa Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng, phát 

triển nền văn học, nghệ thuật cách mạng Việt Nam trong 80 năm qua. 

3. Công tác thông tin tuyên truyền 

- Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền 

thông; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình 

Trà Vinh… 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 02/2023 đến tháng 3/2023. 

- Nội dung: Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm của Trung ương, tỉnh tổ chức 

về chủ đề “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023)” như: Hội thảo 

khoa học; Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa 

Việt Nam”; Phim tài liệu; Cuộc thi Tìm hiểu Văn hóa Việt Nam; các chương trình 

diễn đàn, tọa đàm trao đổi; triển lãm… tuyên truyền đậm nét trên các phương tiện 

thông tin đại chúng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, lâu bền của 

Đề cương, kết quả thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, đặc biệt là quan 

điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng và phát huy giá trị văn 

hóa, sức mạnh con người Việt Nam và Bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí 

thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, 

trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương; qua báo cáo viên, tuyên truyền 

viên trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, lâu bền 

của Đề cương và kết quả thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, đặc biệt là 

quan điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng và phát huy giá trị 

văn hóa, sức mạnh của con người Việt Nam và Bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí 

Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021. 

2.  Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia tốt Cuộc thi tìm hiểu văn hóa Việt 

Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan tổ chức thực hiện tốt hoạt động triển lãm nghệ thuật theo nội dung tại mục 

II của Kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các ban, ngành, 
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đoàn thể, địa phương có liên quan trong việc chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức công tác 

tuyên truyền, cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ. 

- Sở Thông tin và Truyền thông định hướng, theo dõi, quản lý các cơ quan báo 

chí của tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng 

các chương trình văn hóa, văn nghệ, phim tài liệu từ Đài Truyền hình Việt Nam, Đài 

Tiếng nói Việt Nam. 

3. Đảng đoàn Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật 

tỉnh chủ trì tổ chức triển lãm; tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề theo nội dung tại 

mục II của Kế hoạch, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên; động viên, khuyến 

khích văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tác và quảng bá nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật 

có giá trị về đề tài ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, 

văn hóa, con người Việt Nam… gắn với các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề 

cương văn hóa Việt Nam”; những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. 

4. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực 

thuộc Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về sự kiện bằng hình 

thức phù hợp. 

5. Các cơ quan báo chí tăng cường các tin, bài về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận 

và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của Đề cương; những thành tựu của Đảng, đất nước 

trong xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu phát triển đất nước qua 80 năm thực hiện Đề cương. 

6. Kinh phí thực hiện: Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ, đề 

nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm 80 

năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” theo quy định hiện hành. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Trung ương, 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 

  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

- Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh,  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 
 

 

 

 

 

Lâm Minh Đằng 
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