
     UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1619/HD-VHTT-TTCS        Nha Trang, ngày 03 tháng 12  năm 2018 

 

HƯỚNG DẪN 

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

chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến ( 19/12/1946-

19/12/2018), 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 

22/12/1944- 22/12/2018 )và 29 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân ( 22/12) 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 82-HD-TGTU, ngày 26/9/2018 của Ban Tuyên giáo 

Thành ủy Nha Trang về Công tác tuyên truyền quý IV năm 2018; 

Thực hiện Công văn số  2487/SVHTT ngày 28/11/2018, của Sở Văn hóa 

và Thể thao về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Toàn quốc kháng 

chiến ( 19/12), 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 29 năm 

Ngày Hội quốc phòng toàn dân ( 22/12), 

Phòng Văn hoá và Thông tin hướng các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ 

động trực quan, văn hóa- văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn thành phố như sau: 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về bản chất, truyền thống 74 

năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam nói 

chung, lực lượng vũ trang thành phố Nha Trang nói riêng, cũng như tinh thần 

cách mạng quật cường trong ngày toàn quốc kháng chiến; nhằm nâng cao nhận 

thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong 

tình hình mới. 

- Giáo dục quan điểm, tư tưởng, chính sách của Đảng và pháp luật của 

Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân 

trong tình hình mới; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố 

quốc phòng- an ninh. Động viên các tầng lớp nhân dân cùng với cấp ủy, chính 

quyền đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng 

lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện; đồng thời thực hiện tốt 

chính sách quân đội và hậu phương quân đội. 

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

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

treo khẩu hiệu, băng- rôn, pa nô, trang trí cờ đuôi nheo, phướn và tuyên truyền 

trên hệ thống Đài Truyền thanh các xã, phường. 

2. Tuyên truyền bằng hình thức tổ chức các chương trình hoạt động văn 

hóa-văn nghệ ở cơ sở trường học, cơ quan, đơn vị. 
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III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

  1. Chào mừng 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 

22/12/1944- 22/12/2018 ) và 29 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân ( 

22/12/1989- 22/12/2018) 

 2. Chào mừng 72 năm Ngày toàn quốc kháng chiến ( 19/12/1946 - 

19/12/2018) 

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. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan trên địa 

bàn thành phố như treo Quốc kỳ tại khu vực Ngã Sáu, Ngã Bảy, cờ đuôi nheo, 

khẩu hiệu, băng- rôn theo kinh phí được UBND thành phố phê duyệt. 

 Cụ thể như sau: Thực hiện 48m2 pano tại Cụm pano tuyên truyền Ngã Sáu, 

160 băng-rôn dọc in bạc hiflex tại đường Thái Nguyên, Lê Thánh Tôn, Trần Hưng 

Đạo, Yersin,Ngô Gia Tự, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thiện 

Thuật 300 cờ đuôi nheo treo tại đường Thái Nguyên, Lê Thánh Tôn, Trần Hưng 

Đạo và Công viên 23-10, khu vực Ngã Sáu, Ngã Bảy, vòng xoay Mã Vòng, Tượng 

đài 2/4, vòng xoay Lê Hồng Phong- Đại lộ Nguyễn Tất Thành. 

2. Các phòng, ban, đơn vị có trụ sở độc lập: 

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

băng- rôn, tại trụ sở cơ quan, đơn vị để chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày thành 

lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 29 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân ( 

22/12), 

- Tổ chức kiểm tra, thay thế cờ Tổ quốc, cờ phướn các loại bị rách, cũ, bạc 

màu tại cơ quan, đơn vị mình. 

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 về kỷ 

niệm74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 29 năm Ngày Hội 

quốc phòng toàn dân ( 22/12). 

 - Tổ chức kiểm tra, thay thế cờ Tổ quốc, cờ phướn các loại bị rách, cũ, 

bạc màu tại các trường học thuộc quản lý của Phòng.  

- Tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ tại đơn vị trường học tùy theo 

điều kiện thực tế của từng đơn vị. 
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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 

chào mừng chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày toàn quốc kháng chiến ( 19/12),  

74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày Hội quốc 

phòng toàn dân (22/12). 

5. UBND các xã, phường: 

 - Tổ chức thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng-rôn dọc, 

về kỷ niệm 72 năm Ngày toàn quốc kháng chiến ( 19/12/1946 - 19/12/2018), 74 

năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày Hội quốc 

phòng toàn dân (22/12). 

- Về hoạt động văn hóa- văn nghệ, tùy theo điều kiện kinh phí ở cơ sở mà tổ 

chức các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ, tọa đàm, biểu diễn văn nghệ để chào mừng kỷ  

niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam thật sự vui tươi, phấn 

khởi, lành mạnh và tiết kiệm. 

- Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh theo tài liệu 

tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn. 

- Số lượng băng-rôn tuyên truyền trực quan như sau: 

+ Tại các tuyến đường trung tâm của xã, phường thực hiện ít nhất là 20 

câu băng-rôn dọc in bạc hiflex, nền màu đỏ, chữ vàng với nội dung như hướng 

dẫn. 

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Thống nhất thực hiện công tác cổ động trực quan bằng băng-rôn khẩu 

hiệu trước ngày 15/12/2018 đến ngày 25/12/2018. 

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

quan, văn hóa- văn nghệ chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày toàn quốc kháng 

chiến, 74 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 29 năm ngày Hội Quốc 

phòng toàn dân ( 22/12) của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố./. 

Nơi nhận: 

- Sở Văn hóa và Thể thao (VBĐT)(b/c);                    TRƯỞNG PHÕNG  
- UBND TP  ( VBĐT) (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

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

- UBMTTQ VN 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);                                       
- UBND các x,p (t/hiện); 
- Lưu: VT, Vy (45 b).                                                               Đinh Văn Cường 
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