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V/v hướng dẫn tuyên truyền trực quan 

APEC Việt Nam 2017 
         

         

                                          Kính gửi: 

- Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố; 

-  UBND . 

 

 Thực hiện Công văn Hướng dẫn số 112-HD/TGTU ngày 23/10/2017 của 

Ban Tuyên giáo Thành ủy Nha Trang về tuyên truyền APEC Việt Nam 2017, 

 

          Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn công tác tuyên truyền  

trực quan như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: 

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố về 

diễn đàn APEC nói chung và các hoạt động năm APEC Việt Nam 2017 nói riêng, 

nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân thành phố về vai trò của diễn 

đàn APEC và vị thế của Việt Nam với tư cách  là thành viên của APEC; những 

thành tựu hợp tác, liên kết của APEC trong gần 30 năm hình thành và phát triển. 

2. Hình thức tuyên truyền: 

Tổ chức tuyên truyền trực quan bằng băng- rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường 

trung tâm thành phố, tại trụ sở làm việc của các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành 

phố, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và UBND các xã, phường. 

3. Khẩu hiệu tuyên truyền:  

- Chào mừng Năm APEC Việt Nam 2017 

- Chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 

- Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai 

chung 

4 . Thời gian tuyên truyền: 

- Thực hiện tuyên truyền từ ngày 03/11/2017 - 11/11/2017.  
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 5. Tổ chức thực hiện: 

a) Trung tâm Văn hoá – Thể thao thành phố: 

Thực hiện 60 câu băng-rôn tuyên truyền trên các tuyến đường trung tâm của 

thành phố với chất liệu in bạc hiflex với nội dung khẩu hiệu như hướng dẫn. 

b) UBND  các xã, phường:  

Căn cứ vào Hướng dẫn này UBND các xã, phường chỉ đạo công chức Văn 

hóa- Xã hội thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan tại địa 

phương mình như sau: 

- Thực hiện tuyên truyền trực quan 05 băng-rôn dọc tại các tuyến đường 

trung tâm của các xã, phường theo nội dung hướng dẫn trên: Đề nghị các xã, 

phường thực hiện băng-rôn dọc bằng chất liệu in bạc hiflex, nền xanh, chữ trắng, 

kích thước (0.8x2m). Lưu ý: khi treo băng-rôn phải treo đối diện với người đi 

đường. 

- Về tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở: Thực hiện phát 

thanh tuyên truyền theo tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và đăng 

tải trên trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại thư mục tài liệu 

tuyên truyền. 

APEC Việt Nam 2017. Đề nghị Trung 

tâm Văn hóa – Thể thao thành phố và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc 

nội dung hướng dẫn trên./. 

 

Nơi nhận:                                                         TRƯỞNG PHÕNG  
- Như trên; ( VBĐT) 

- UBND thành phố (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c); 

- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Vy, Trâm.                                                                      Đinh Văn Cường      
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