
     UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

  PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 80  /HD-VHTT-TTCS         Nha Trang, ngày 16  tháng 01 năm 2018 
 

HƯỚNG DẪN 

Hoạt động thông tin, tuyên truyền trực quan, văn hóa- văn nghệ, thể dục, 

thể thao chào mừng kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân 

Mậu Thân 1968, 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2018)  

 và 87 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa 

(24/02/1930 - 24/02/2018)  

 

Thực hiện Hướng dẫn số 05–HD/TGTU ngày 08 tháng 01 năm 2018    

của Ban Tuyên giáo Thành ủy Nha Trang về công tác tuyên truyền quý I/2018 

và Hướng dẫn số 06 –HD/TGTU ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Ban Tuyên 

giáo Thành ủy Nha Trang về Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tấn công 

và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (03/02/1930-30/02/2018) và mừng Xuân Mậu Tuất 2018, 

Để góp phần nâng cao nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp nhân dân thành phố, qua đó cổ vũ, động viên hăng hái thi đua ra sức 

phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh- quốc 

phòng của địa phương năm 2018, 

Phòng Văn hoá và Thông tin hướng thành phố dẫn hoạt động thông tin, 

tuyên truyền cổ động trực quan, văn hóa- văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ 

niệm 50 năm cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, 88 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)  và 88 năm Ngày 

thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa(24/02/1930 - 24/02/2018)  như sau: 

 I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

 1. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng 

sản Việt Nam , của đảng bộ tỉnh Khánh Hòa 88 năm qua, khẳng định sự lãnh 

đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách 

mạng Việt Nam; những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc 

xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, trong công cuộc đổi mới và hội nhập 

quốc tế; nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong việc 

nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay. 

          2. Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “ Uống nước, nhớ nguồn”; tôn vinh, tri 

ân những cống hiến, đóng góp của cán bộ lão thành cách mạng, người có công 

với Đảng, với cách mạng, của các tầng lớp nhân dân thành phố; cổ vũ, động viên 

cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức, chung lòng, nêu cao ý chí, quyết tâm 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 

ninh năm 2018. 
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3. Khẳng định tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc tổng tiến công 

và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 trên toàn miền Nam nói chung và ở Khánh Hòa 

nói riêng; những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ cuộc cuộc tiến công và 

nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 vận dụng vào công cuộc xây dựng và phát triển 

thành phố hôm nay. 

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan bằng hình 

thức trang trí cờ phướn, treo pa nô, băng-rôn, khẩu hiệu, áp phích và tuyên truyền 

trên hệ thống Đài Truyền thanh các xã, phường. 

2. Tuyên truyền bằng hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể 

dục, thể thao, sinh hoạt của các đoàn thể chính trị- xã hội và thôn, tổ dân phố. 

 III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố: 

-  Tổ chức thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan trên 

địa bàn thành phố như: 

- Thực hiện tuyên truyền trực quan tại Cụm pano Công an thành phố về nội 

chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2018).  

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 20/01/2018 

- Thực hiện treo băng- rôn dọc tuyên truyền về nội dung Mừng Đảng - Mừng 

Xuân Mậu Tuất 2018, chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2018) tại các tuyến đường trung tâm thành phố như đường Thái 

Nguyên, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trãi, Ngô Gia Tự, Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng 

Vương. 

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 25/01/2018 

- Thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc đường 23/10; cờ phướn tại Cầu Dứa; cờ 

Tổ quốc, cờ Đảng, cờ đuôi nheo tại khu vực Ngã Sáu, Ngã Bảy, Công viên 23/10, 

vòng xoay Mã Vòng, Tượng đài 2/4, vòng xoay Lê Hồng Phong - Đại lộ Nguyễn Tất 

Thành, đường Thái Nguyên, Lê Thánh Tôn, Trần Hưng Đạo, Yersin, Quang Trung. 

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 28/01/2018 

2. Các phòng, ban có trụ sở độc lập: 

Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền trực quan bằng khẩu hiệu, băng- 

rôn trước trụ sở cơ quan, đơn vị mình, kiểm tra, thay thế Quốc kỳ, cờ phướn các 

loại bị rách, cũ, bạc màu tại trụ sở cơ quan, đơn vị để chào mừng kỷ niệm 88 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và 88 

năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2018) và tổ 

chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục, thể thao tại đơn vị tùy theo điều 

kiện thực tế của đơn vị. 
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3. Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Có văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn cho các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở thực hiện công 

tác tuyên truyền trực quan tại cổng trường bằng khẩu hiệu, băng- rôn và kiểm 

tra, thay thế Quốc kỳ, cờ phướn các loại bị rách, cũ, bạc màu và tổ chức các hoạt 

động văn hóa - văn nghệ tại đơn vị trường học để chào mừng kỷ niệm 88 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và 88 năm 

Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2018) tùy theo 

điều kiện thực tế của từng đơn vị. 

4. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam thành phố, Thành đoàn Nha Trang, 

Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện công tác tuyên truyền trực quan bằng 

khẩu hiệu, băng-rôn, treo Quốc kỳ, cờ phướn trước trụ sở cơ quan để chào mừng 

kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2018) và 88 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 

24/02/2018). 

5. UBND các xã, phường: 

 - Căn cứ vào hướng dẫn này tổ chức thực hiện tuyên truyền cổ động trực 

quan bằng băng-rôn, khẩu hiệu về Mừng Đảng- Mừng Xuân Mậu Tuất 2018, kỷ 

niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018), 

theo quy định tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ 

Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen 

thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài. 

- Về hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục, thể thao, UBND các xã, phường 

căn cứ vào kế hoạch hưởng ứng của từng xã, phường đã xây dựng mà tổ chức các 

buổi sinh hoạt Câu lạc bộ, tọa đàm, biểu diễn văn nghệ, hoạt động thi đấu các giải 

thể thao một cách vui tươi, phấn khởi, lành mạnh và tiết kiệm. 

- Tổ chức kiểm tra và tiến hành sơn sửa, thay mới nội dung tại các cổng 

thôn, tổ dân phố văn hóa, tuyệt đối không để cờ Tổ quốc, cờ phướn rách, cũ, bạc 

màu tại các cổng thôn, tổ dân phố văn hóa theo chỉ đạo của UBND thành phố. 

- Tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn ngang khẩu hiệu trước trụ sở 

UBND với nội dung như sau: 

+  Số lượng: 01 câu. 

 - Chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  quang 

vinh ( 03/02/1930-03/02/2018) 

( Thời gian thực hiện từ 25 /01/2018 đến 20/02/2018) 

  - Chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa ( 

24/02/1930-24/02/2018) 

( Thời gian thực hiện từ 20/02/2018 đến 30/02/2018) 

 

- Tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn dọc về nội dung Mừng Đảng - 

Mừng Xuân Mậu Tuất 2018, kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân 
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Mậu Thân 1968 và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

tại tuyến đường trung tâm của xã, phường với nội dung như hướng dẫn. 

+   Số lượng: Từ 20  đến 30 câu.(Chiều dài của băng-rôn dọc tối đa là 

02m, chiều rộng là 0,8 m, tên đơn vị thực hiện để phía dưới băng-rôn.   

+  Thời gian thực hiện tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn, khẩu hiệu từ 

ngày 25 /01/2018 đến ngày 20/02/2018. 

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Thống nhất thực hiện công tác tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn, 

khẩu hiệu từ ngày 25/01/2018 đến ngày 30/02/2018. 

V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

  1. Chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  quang 

vinh ( 03/02/1930-03/02/2018) 

 2. Chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa ( 

24/02/1930-24/02/2018) 

 3. Kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 

 4. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu 

Tuất 2018 

 5. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Nha Trang-Khánh Hòa ra sức thi đua 

thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2018 

 6. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của Nhân 

dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 7. Đảng Cộng sản Việt Nam- Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của 

cách mạng Việt Nam 

 8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm 

 9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm 

 10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta 

Trên đây là Hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực 

quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm 50 năm cuộc 

tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và 88 năm Ngày thành lập 

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2018). 
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Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban liên quan, Trung tâm Văn hoá – Thể thao 

và UBND các xã, phường tổ chức thực hiện tốt các nội dung tại hướng dẫn này./. 

 

 Nơi nhận: 

- Sở Văn hóa, Thể thao (b/c);                                                         TRƯỞNG PHÕNG  

- UBND TP (b/c); 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo TP (p/h); 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch TP, phụ trách Khu liên cơ ( t/hiện); 

- UBMTTQ VN TP, Thành đoàn, Liên đoàn Lao động TP;                         
- Các Phòng, ban có trụ sở làm việc độc lập; 

- Đài Truyền thanh thành phố ( đưa tin); 

- Trung tâm Văn hóa -Thể thao TP (t/h);                                             
- UBND các x,p (t/hiện);                                                                                    Đinh Văn Cường 

- Trang thông tin điện tử của Phòng; 

- Lãnh đạo Phòng; 

- Lưu: VT, Vy, Trâm(45 b).              
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