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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền và 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 152-KH/TU ngày 27/02/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc thực hiện tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 

năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023). Trung tâm Điều trị 

và Nuôi dưỡng PHCN bệnh nhân tâm thần xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể 

như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục khẳng định và 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 của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” trong sự nghiệp 

đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc trong công cuộc đổi mới hiện nay, qua đó nâng cao nhận thức của 

viên chức và người lao động về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hóa - 

văn nghệ, đề cao nghĩa vụ và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và viên 

chức, người lao động 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 góp phần quán triệt sâu 

sắc, toàn diện tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối, quan điểm của 

Đảng về văn hóa - văn nghệ, đặc biệt là quan điểm của 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 và Bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021; 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, 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 kỷ niệm bằng các hình thức phù hợp, bảo đảm 

thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc; 

tuyên truyền gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện lịch sử, 

chính trị - xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh. Góp phần củng cố, bồi đắp 
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niềm tin với Đảng và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thi đua thực hiện 

nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. 

II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Bối cảnh ra đời, 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 đồng chí 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 nội 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… 
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- 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 trong thời kỳ mới”; 

các ý kiến đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, 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 mục tiêu phát triển con người toàn 

diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 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 Việt 

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. 

- Những nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội; thành tựu và kết quả nổi 

bật về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Sơn La; những điển hình tiên tiến 

trong xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa ở cơ sở và thực hiện việc 

bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

- Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XV, nhiệm kỳ 2020-2025 trên lĩnh vực văn hóa; Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn La giai đoạn 2020 - 

2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” (Kết 

luận số 335-KL/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). 

 2. Hình thức tuyên truyền 

- Tổ chức tọa đàm, trao đổi với chủ đề “80 năm Đề cương về văn hóa Việt 

Nam”; ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, văn hóa, 

con người Việt Nam, con người Sơn La… 

- Tuyên truyền, phổ biến trên Trang Thông tin điện tử của Trung tâm, cấp 

phát tài liệu, chuyển tài liệu trên mạng nội bộ phần mềm Hệ thống quản lý văn 

bản điều hành; lồng ghép phổ biến, hưởng ứng thông qua hội nghị, sinh hoạt Chi 

bộ, giao ban tại đơn vị. Viên chức và người lao động đăng tải, chia sẻ thông tin 

tích cực trên các trang mạng xã hội... 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Các phòng chuyên môn tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán 

bộ, viên chức, người lao động trong phòng thực hiện Kế hoạch tuyên truyền kỷ 
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niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023), đảm bảo 

thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. 

- Đăng tải lên trang thông tin điện tử của đơn vị về bối cảnh ra đời, ý 

nghĩa lịch sử của Đề cương; giá trị toàn diện to lớn, trường tồn của Đề cương. 

Viên chức và người lao động đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực về truyền thống 

lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, những giá trị tốt đẹp về hệ giá trị 

quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam nói chung, con 

người Sơn La nói riêng, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân 

các dân tộc Sơn La; tôn vinh các giá trị nhân văn, biểu dương các tấm gương 

điển hình trong việc thực hiện hiệu quả nội dung xây dựng và phát triển văn hóa, 

con người Việt Nam trong thời kỳ mới… 

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 80 năm 

ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023) của Trung tâm Điều trị 

và Nuôi dưỡng PHCN bệnh nhân tâm thần. Đề nghị Lãnh đạo Trung tâm, 

Trưởng các phòng chuyên môn và toàn thể viên chức, người lao động trong 

Trung tâm nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chi bộ Trung tâm; 

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Các phòng chuyên môn Trung tâm; 

- Lưu: VT. (Trang1b) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thanh Hà 

 

 


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2023-03-16T15:05:28+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Nguyễn Thanh Hà<hant.bvtt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2023-03-17T09:07:22+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ VÀ NUÔI DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH NHÂN TÂM THẦN TỈNH<ttdtndphcn@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2023-03-17T09:07:31+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ VÀ NUÔI DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH NHÂN TÂM THẦN TỈNH<ttdtndphcn@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




