
     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: 427/VHTT-TTCS          Nha Trang, ngày 06  tháng 4  năm 2018 

 

V/v hướng dẫn tuyên truyền trực quan 

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 

( ngày 10-3 Âm lịch) 

         

                                  

                                 Kính gửi: 

                                - Trung tâm Văn hóa -Thể thao thành phố; 

   - UBND các xã, phường. 

Thực hiện Hướng dẫn số 13– HD/TGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy Nha 

Trang về việc hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2018, 

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

trực quan Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ( ngày 10-3 Âm lịch) như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: 

Tuyên truyền về ý nghĩa của Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng để giáo 

dục các thế hệ, các tầng lớp nhân dân thành phố, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội 

nguồn, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân đã có công 

lao to lớn trong cuộc đấu tranh chống thiên tai, chống giặc ngoại xâm, xây dựng và 

phát triển đất nước. 

2. Hình thức tuyên truyền: 

Tổ chức tuyên truyền trực quan bằng băng- rôn dọc trên các tuyến đường 

trung tâm thành phố và các xã, phường.  

3. Phân công thực hiện: 

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

 - Thực hiện tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn dọc trên các tuyến đường 

Lê Thánh Tôn, Thái Nguyên, Ngô Gia Tự, Quang Trung, Nguyễn Trãi. 

- 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. 

b) UBND các xã, phường: 

 Chỉ đạo công chức Văn hóa- Xã hội thực hiện tuyên truyền 10 băng- rôn dọc 

tại  Hội trường, Nhà văn hóa- Khu thể thao, điểm sinh hoạt thôn – tổ dân phố và 

các điểm treo băng- rôn tuyên truyền chính trị của địa phương. 
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     4. Khẩu hiệu tuyên truyền: 

- Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy  

nước ( Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh)  

- Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng Ba 

5. Thời gian tuyên truyền: 

- Thực hiện tuyên truyền trực quan từ ngày 23/4/2018 - 27/4/2018.  

Trên đây là nội dung  trực quan 

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ( ngày 10-3 Âm lịch). 

Đề nghị lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố và UBND các xã, 

phường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nôi dung trên./. 

 

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

- UBND thành phố ( VBĐT) (b/c); 

- Trang thông tin điện tử ( Vy); 

- Trưởng  phòng; 

- Lưu: VT, Vy, Trâm. 

                                                                         

                                                                                                                  Đinh Văn Cường      
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