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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống  

Ngành Giao thông vận tải (28/8/1945 - 28/8/2022) 

 

Thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác năm 2022; Kết luận số 71-

KL/ĐUGT ngày 12/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông vận tải 

(GTVT). Sở GTVT ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm 

Ngày truyền thống Ngành GTVT (28/8/1945-28/8/2022), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Ngành GTVT qua 77 

năm xây dựng và phát triển; tạo động lực, cổ vũ, khích lệ, động viên cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động phát huy truyền thống “đi trước mở đường”, đề cao 

tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022. 

2. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền nhằm khơi dậy lòng tự hào 

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về truyền thống vẻ vang của 

Ngành GTVT qua 77 năm xây dựng và trưởng thành; giáo dục thế hệ trẻ của Ngành 

GTVT về lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý 

chí khát vọng độc lập dân tộc, tận tâm, tận lực, kiến tạo và phát triển. 

3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, 

an toàn, tiết kiệm, có tính giáo dục truyền thống cao và thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền 

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến 100% cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở nắm và hiểu rõ ý nghĩa của 

Ngày truyền thống thành lập Ngành GTVT (28/8/1945-28/8/2022), giữ vững và phát 

huy truyền thống "Dũng cảm - Thông minh - Sáng tạo", tiếp tục phấn đấu vươn lên, 

vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao 

và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Duy trì hoạt động và 

thường xuyên cập nhật lên Trang thông tin điện tử của Sở về các tin, bài, hình ảnh, 

hoạt động, quy hoạch phát triển của Ngành GTVT. Phối hợp với các cơ quan Báo, 

Đài tuyên truyền các hoạt động của Sở nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống 

Ngành GTVT, kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9. 

- Chỉnh trang cơ quan, đơn vị, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền chào 

mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Ngành GTVT và kỷ niệm 77 năm Cách 

mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9 bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ chính trị của 



2 

 

 

 

Ngành, đơn vị và phù hợp với diễn biến dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

- Duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh, Bộ 

GTVT, Sở GTVT phát động trong năm 2022 và giai đoạn 2021- 2025 tạo khí thế thi 

đua sôi nổi, thi đua lập thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu hoàn 

thành toàn diện các mục tiêu, kế hoạch góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu 

kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh, của Ngành. 

- Các khẩu hiệu tuyên truyền cụ thể:  

(1) Nhiệt liệt chào mừng Ngày truyền thống Ngành Giao thông vận tải 

(28/8/1945-28/8/2022)!  

(2) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Giao thông vận 

tải Sơn La chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hăng hái thi đua lập nhiều thành tích góp 

phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp! 

(3) Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945 - 02/9/2022)! 

2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm  

- Tổ chức giải thi đấu các môn: Quần vợt, Bóng đá, Cầu lông. 

- Đối tượng tham gia: Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động 

đang công tác tại các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực GTVT; Lãnh đạo 

UBND các huyện, thành phố và Phòng Kinh tế Hạ tầng (Quản lý đô thị) các 

huyện, thành phố; các hội viên Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường và hội viên Hội 

vận tải ô tô; các đơn vị được mời.  

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 8/2022. 

- Tổng kết, trao giải và bế mạc 11h00’ ngày 28/8/2022 (Chủ nhật) tại Khách sạn 

Hoa Ban Trắng - đường 3/2, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.  

- Thành phần dự Lễ tổng kết trao giải và bế mạc: Đại biểu mời, Lãnh đạo các 

cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở GTVT 

và toàn thể các vận động viên tham gia thi đấu (Có Giấy mời sau). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Đồng chí Bùi Trọng Thắng - Phó Giám đốc Sở GTVT: Trực tiếp 

chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và chỉ đạo tổ chức thi đấu 

bộ môn Cầu lông; báo cáo kết quả tổ chức, triển khai thực hiện với Giám đốc Sở, 

Ban Giám đốc Sở theo quy định. 

2. Giao đồng chí Nguyễn Văn Chính - Phó Giám đốc Sở GTVT trực tiếp chỉ 

đạo tổ chức thi đấu bộ môn Quần vợt. 

3. Giao đồng chí Nguyễn Thành Văn - Phó Giám đốc Sở GTVT trực tiếp chỉ 

đạo tổ chức thi đấu bộ môn Bóng đá. 

(Điều lệ và Lịch thi đấu của từng môn do các Đồng chí được giao chủ trì xây 

dựng, trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt). 
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4. Văn phòng Sở  

- Tham mưu với Ban Giám đốc Sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch 

này. Phối hợp với Tổ website tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở 

GTVT; hướng dẫn Văn phòng Ban ATGT tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở chỉnh 

trang trụ sở, treo băng rôn tuyên truyền và vệ sinh khuôn viên cơ quan, đơn vị.  

- Tham mưu ban hành Giấy mời, công tác tổ chức, hậu cần, lễ tân, phục vụ; 

phối hợp với Công đoàn cơ quan, Đoàn Thanh niên, Phòng Kế hoạch - Tài chính 

tham mưu với Ban Giám đốc Sở chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ các hoạt 

động kỷ niệm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện nghiêm các biện pháp về 

phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

- Chủ trì tham mưu với Ban Giám đốc Sở lập dự toán kinh phí tổ chức các 

hoạt động kỷ niệm bảo đảm theo quy định.  

- Phối hợp với Văn phòng Sở và các phòng, đơn vị có liên quan trong tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm. 

6. Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, Văn phòng Ban ATGT tỉnh  

- Tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch này theo 

chức năng, nhiệm vụ. Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực 

hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính 

trị được giao trong năm 2022. 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ 

và Ban Quản lý bảo trì đường bộ treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở 

đơn vị. Tuyên truyền, đăng tải các tin, bài trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. 

7. Tổ Website Sở: Phối hợp với Văn phòng Sở và các phòng, đơn vị có liên 

quan tuyên truyền, đăng tải các tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Sở GTVT. 

8. Kinh phí thực hiện: Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm từ nguồn 

xã hội hóa. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền 

thống Ngành GTVT (28/8/1945-28/8/2022). Sở GTVT đề nghị các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở, Văn phòng Ban ATGT tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên 

quan, quan tâm phối hợp triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- Các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực Giao thông vận tải; 

- Hội KHKT cầu đường; Hội Vận tải; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Phòng KT&HT (QLĐT) các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, VP.(X80b) 

 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

 
 

Đào Tài Tuệ 
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