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KẾ HOẠCH  

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ kỷ niệm 80 năm  

ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023) 

 
 

Thực hiện Hướng dẫn số 78-HD/BTGTU, ngày 30/01/2023 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn 

hóa Việt Nam”; Hướng dẫn số 93-HD/BTGTU, ngày 01/02/2023 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa 

Việt Nam” (1943- 2023); Công văn số 281/BVHTTDL-VHCS ngày 07/2/2023 

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”. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa 

Việt Nam” (1943- 2023) trên địa bàn tỉnh như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

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

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

“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 và trách nhiệm của các 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. 

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm 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 sĩ trong tỉnh, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để xây dựng quê 

hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. 

3.Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ kỷ niệm 80 năm 

ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu 

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

gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện lịch sử, chính trị - xã hội 

quan trọng, nhất là các sự kiện về văn hóa, tạo không khí thi đua thực hiện thắng 

lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng đã đề ra. 
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II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG  

1. Công tác tuyên truyền 

1.1 Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền bối cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và 

thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”; khẳng định Đề 

cương là văn kiện có tính cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, đồng thời 

tuyên truyền về quá trình kế thừa vận dụng và phát triển những nội dung cốt lõi 

của văn kiện, nhất là những vấn đề có tính chất nền tảng, nguyên tắc, phương 

châm, phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về 

văn hóa – văn nghệ, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt 

Nam; bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa 

toàn quốc ngày 24/11/2021; tập trung phân tích làm rõ sự bổ sung, phát triển và 

ngày càng toàn diện, sâu sắc trong đường lối văn hóa – văn nghệ của Đảng; vị 

trí, vai trò, ý nghĩa của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước, dân tộc; văn 

hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa soi đường cho 

quốc dân đi, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội…; xây dựng con người với 

trọng tâm là xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và xây dựng môi trường văn 

hóa lành mạnh, đặc biệt là trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý văn hóa của 

cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò nêu gương của người đứng đầu. 

- Thành tựu và kết quả nổi bật về xây dựng, phát triển văn hóa, con người 

Việt Nam trong 80 năm qua, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất 

nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng 

tạo, gương điển hình tiên tiến trong xây dựng, bảo tồn và phát huy những giá trị, 

bản sắc văn hóa, con người Việt Nam; chú trọng tuyên truyền văn hóa, đạo đức 

trong Đảng và xã hội. 

- Những vấn đề đặt ra trong công tác văn hóa – văn nghệ thời gian tới; kiến 

nghị đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát 

vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; xây dựng con 

người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn 

mực phù hợp; phát triển các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn 

hóa; xây dựng môi trường văn hóa số trong nền kinh tế số và công dân số; xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức; xây dựng bồi dưỡng 

đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa…. 

- Sự cấp thiết, ý nghĩa to lớn của việc xây dựng “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá 

trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ 

mới”; các ý kiến đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sỹ, trí thức 

đối với việc xây dựng các hệ giá trị và quá trình triển khai, đưa các hệ giá trị vào 

thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển con 

người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 
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dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

- Đấu tranh, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên 

tạc, phủ nhận ý nghĩa lịch sử, vai trò quan trọng của “Đề cương về Văn hóa Viêt 

Nam”, quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa, 

văn nghệ, xây dựng con người Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; 

tuyên truyền, lan tỏa những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, tinh hoa 

văn hóa của nhân loại. 

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm nhất là các hoạt động trọng tâm như: 

Các cuộc Hội thảo khoa học, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề theo chủ đề “80 

năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)”; Chương trình nghệ thuật 

đặc biệt kỷ niệm “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)”; phim 

tài liệu “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)”; tuyên truyền, 

khuyến khích vận động nhân dân nhất là các thế hệ trẻ tham gia các cuộc thi tìm 

hiểu về văn hóa Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 1.2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền cổ động trực quan: Treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp 

phích, màn hình điện tử  vv... tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về 

Văn hóa Việt Nam” (1943-2023) tại khu vực trung tâm, đường phố chính của 

các huyện, thị, thành; xã, phường, thị trấn; nhà văn hóa khu dân cư. 

  - Tuyên truyền lưu động: Biên soạn tư liệu về chủ trương, đường lối, 

chính sách phát triển văn hóa văn nghệ của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ 

để thực hiện tuyên truyền lưu động, tuyên truyền lồng ghép trong tổ chức các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ Nhân dân. 

  - Tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch và các huyện, thị, thành. 

 1.3. Khẩu hiệu tuyên truyền 

 Thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này. 

 2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

- Tổ chức trưng bày tư liệu chủ đề 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa 

Việt Nam” (1943-2023) tại Thư viện tỉnh, Bảo tàng Hùng Vương và hệ thống 

thư viện công cộng, nhà truyền thống trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, chiếu 

phim vv… lồng ghép tuyên truyền 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt 

Nam phục vụ nhân dân.  

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 

Từ tháng 02 đến hết tháng 3 năm 2023 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, Phòng Văn hóa và 

Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông; Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện, thành, thị tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, văn hóa văn nghệ theo Kế hoạch. 

  - Tổng hợp, biên tập tin, bài tuyên truyền 80 năm ra đời “Đề cương về 

Văn hóa Việt Nam” (1943-2023) đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở. 

 2. Bảo tàng Hùng Vương, Thư viện tỉnh: Tổ chức trưng bày tư liệu sách, 

báo, tư liệu, hiện vật theo chủ đề "80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt 

Nam” gồm các nội dung:  

- Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943 và các Nghị quyết của Đảng về 

phát triển văn hóa qua các thời kỳ; Hội nghị văn hóa toàn quốc; bài phát biểu 

của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 

ngày 24/11/2021’; Tư liệu liên quan đến Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 

XIX; Đại hội lần thứ XIII của Đảng... 

- Thành tựu trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người vùng Đất Tổ 

nói riêng và Việt Nam nói chung đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 

giới thiệu những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam, 

và của vùng Đất Tổ; đặc biệt là tôn vinh các giá trị văn hóa thời đại Hùng 

Vương và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi 

danh là Hát Xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ... 

  3. Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh 

- Biên soạn nội dung tuyên truyền 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt 

Nam gửi các huyện, thị, thành để làm tư liệu tuyên truyền lưu động và thực hiện 

công tác tuyên truyền bằng xe thông tin tại cơ sở. 

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ quần chúng, chiếu phim vv…phục vụ 

nhân dân trong thời gian diễn ra kỷ niệm đồng thời lồng ghép tuyên truyền 80 

năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam. 

 4. Đoàn Nghệ thuật tỉnh: Lồng ghép nội dung tuyên truyền 80 năm ra đời 

“Đề cương về Văn hóa Việt Nam” trong các hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

vv…phục vụ nhân dân. 

  5. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du 

lịch và Truyền thông các huyện, thị, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch thành phố Việt Trì  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm phù hợp tình hình thực tế; tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động tại cơ sở; tổ chức các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân; tổ chức trưng bày tư liệu, sách báo theo 

chủ đề tuyên truyền 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam tại hệ thống 

thư viện công cộng, nhà truyền thống trên địa bàn; đăng tải tin, bài tuyên truyền 
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trên Trang Thông tin điện tử của huyện, thành, thị vv... 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn 

nghệ kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023); 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và 

Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông các huyện, 

thị; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Việt Trì triển khai thực 

hiện Kế hoạch đạt kết quả./.  

 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                            
- Bộ VHTT&DL; 

- Ban Tuyên giáo TU (B/c); 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;    

- Phòng VH&TT các huyện, thị, thành; 

- TT VH,TT&DL các huyện, thị, thành;                                                               

- GĐ, các PGĐ;  

- Phòng QLVH&GĐ;                                                                          

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   Nguyễn Việt Trung 
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KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:          /KH-SVHTTDL ngày      /02/2023 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ) 

–––––––––––––––––– 

- ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM 1943: CƯƠNG LĨNH VĂN 

HÓA ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM! 

- VĂN HÓA LÀ NỀN TẢNG TINH THẦN, NGUỒN LỰC NỘI SINH 

VÀ ĐỘNG LỰC ĐỘT PHÁ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HỘI 

NHẬP QUỐC TẾ! 

- GIÁ TRỊ VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM LÀ NỀN TẢNG, SỨC 

MẠNH NỘI SINH QUAN TRỌNG BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN BỀN 

VỮNG! 

- PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TOÀN DIỆN VÀ XÂY DỰNG NỀN VĂN 

HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC! 

- XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM THỜI ĐẠI MỚI, GẮN KẾT 

CHẶT CHẼ, HÀI HÒA GIỮA GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG VÀ GIÁ TRỊ 

HIỆN ĐẠI! 

- XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỜI SỐNG VĂN HÓA PHONG PHÚ, 

ĐA DẠNG, VĂN MINH, LÀNH MẠNH! 

- PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, XÂY DỰNG CON NGƯỜI VỪA LÀ MỤC 

TIÊU, VỪA LÀ ĐỘNG LỰC CỦA SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI! 

- PHÁT HUY CAO ĐỘ NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH VÀ 

TINH THẦN CỐNG HIẾN CỦA MỌI NGƯỜI VIỆT NAM! 

- XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM DÂN TỘC, DÂN CHỦ, 

NHÂN VĂN, KHOA HỌC! 

- BỒI ĐẮP GIÁ TRỊ CHÂN – THIỆN – MỸ ĐỂ XÂY DỰNG CON 

NGƯỜI PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN! 

- VĂN HÓA LÀ HỒN CỐT CỦA DÂN TỘC! 

- VĂN HÓA CÒN THÌ DÂN TỘC CÒN! 

- VĂN HÓA SOI ĐƯỜNG CHO QUỐC DÂN ĐI! 

- TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, 

CÔNG BẰNG, VĂN MINH! 

- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! 

- NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM! 

- CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP 

CỦA CHÚNG TA! 

  (Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương) 
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