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HƯỚNG DẪN 

Hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa- văn nghệ 

 Chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  

(19/5/1890 – 19/5/2018) 

                                         

Thực hiện Hướng dẫn số 22– HD/TGTU ngày 26/3/2018 của Ban Tuyên 

giáo Thành ủy Nha Trang về việc hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II/ 2018, 

Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố hướng dẫn  t  

trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng 128 năm Ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018)  như sau: 

 I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự 

nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam với phong trào cộng sản và 

công nhân quốc tế; tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế 

giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

2. Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời tích cực đấu 

tranh với các thông tin xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

3. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị, chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua, 

những mô hình và điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương “ người tốt, việc tốt” trong xã hội. 

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tổ chức tuyên truyền trực quan bằng băng - rôn, khẩu hiệu, pa-nô tại 

trụ sở các cơ quan phòng, ban và tại UBND các xã, phường và các tuyến đường 

do địa phương quản lý. 

2. Thực hiện tuyên truyền thông qua tổ chức các hoạt động văn hóa - văn 

nghệ, thể dục, thể thao chào mừng lễ kỷ niệm và tổ chức sinh hoạt thôn, tổ dân 

phố và sinh hoạt ở các Câu lạc bộ. 

3. Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, phường. 
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III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN  

1. Chào mừng 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890 -

19/5/2018) 

2. Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ 

Chí Minh 

3. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm 

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

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

IV  

1. Trung tâm Văn hoá – Thể thao thành phố 

 - Thực hiện treo băng – rôn dọc tuyên truyền trực quan trên các tuyến 

Thái Nguyên, Lê Thánh Tôn, Hùng Vương, Nguyễn Thiên Thuật, Nguyễn Trãi, 

Ngô Gia Tự, Minh Khai, Hoàng Hoa Thám, Tô Hiến Thành và 48m
2
 pano tuyên 

truyền tại cụm pano Công an thành phố ( Ngã Sáu). 

- Thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên đường 23/10; 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. 

- Thời gian thực hiện tuyên truyền trực quan bằng pano trước ngày 

10/5/2018, bằng khẩu hiệu trước ngày 15/5/2018. 

2. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thành phố có trụ sở làm việc độc 

lập 

Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng - rôn trước trụ sở cơ 

quan phòng, ban, đơn vị mình về chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018). 

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

hiệu trước ngày 15/5/2018. 

3. Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo, hướng dẫn 

cho các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở thực hiện công tác tuyên 

truyền trực quan tại các cổng trường học bằng khẩu hiệu, băng- rôn và tổ chức 

các hoạt động văn hóa- văn nghệ tại đơn vị trường học tùy theo điều kiện thực tế 

của từng đơn vị. Để thống nhất nội dung tuyên truyền trực quan tại các Trường 

học, đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Trường thực hiện thống 

nhất nội dung khẩu hiệu tuyên truyền như sau:  

   Chào mừng 128  năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890-

19/5/2018) 

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

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

quan bằng khẩu hiệu, băng-rôn, treo Quốc kỳ, cờ phướn trước trụ sở cơ quan để 
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chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 

19/5/2018). 

5. UBND  các xã, phường 

Tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau: 

 - Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng-rôn dọc tại các vị trí 

trung tâm của các xã, phường với số lượng 20 câu; treo đối diện với người đi 

đường. Về kích thước băng-rôn ( 0,8mx2m); màu sắc: nền đỏ chữ vàng; nét chữ 

đơn giản, chân phương. 

- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh của xã, phường về  

cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao và sinh hoạt 

các Câu lạc bộ thơ- ca- nhạc để tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ 

niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), 

các xã, phường cần tổ chức các Hội thi, Liên hoan hoặc chương trình giao lưu 

văn hóa - văn nghệ giữa các đoàn thể chính trị- xã hội, các đơn vị đứng chân trên 

địa bàn với chủ đề hát về Bác Hồ. 

+ Thời gian thực hiện tuyên truyền trực quan trước ngày 15/5/2018. 

 

 tuyên truyền trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể 

dục, thể thao chào mừng 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 

– 19/5/2018). Đề nghị Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố, các phòng, 

ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện theo 

nội dung hướng dẫn tại văn bản này./. 

 

 Nơi nhận:                                                                          TRƯỞNG PHÕNG 
- UBND TP (b/c); 

- Ban Tuyên Giáo Thành ủy (b/c); 

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

- Phòng Tài chính- Kế hoạch phụ trách Khu liên cơ; 

- Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP, Thành đoàn,  

  Liên đoàn Lao động TP; 

- Các phòng, ban có trụ sở làm việc độc lập; 

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

- Trang thông tin điện tử; (Vy) 

- Lãnh đạo Phòng; 

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