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HƯỚNG DẪN 

Hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 

                                         

Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 26/12/2018 của Thành ủy Nha 

Trang về Học tập và thực hiện chuyên đề năm 2019 “ xây dựng ý thức tôn trọng 

Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”, 

Căn cứ Hướng dẫn số 145– HD/TGTU ngày 20/12/2016 của Ban Tuyên 

giáo Thành ủy Nha Trang về việc hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 

05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 

Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố hướng dẫn  t   

cổ động trực quan như sau: 

1. Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố có trụ sở độc lập 

           Thực hiện các bảng tuyên truyền cổ động trực quan cố định tại đơn vị với 

nội dung khẩu hiệu sau:  

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

Chí Minh. 

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp 

phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa 

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 

        Hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân 

Chú ý: Các phòng, ban, đơn vị phải kiểm tra thay thế những pa nô, khẩu 

hiệu đã cũ, bạc màu và nội dung khẩu hiệu không còn phù hợp. 

2. Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố 

          - Thực hiện tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ như 

tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ giữa các xã, phường trong 

dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng năm về chủ đề thực hiện Chỉ 

thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan bằng pano (1x2) với số lượng 40 

tấm treo trên tuyến đường Thái Nguyên, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trãi, Hùng Vương 

và 36m
2
 pano tuyên truyền tại Cụm pano tuyên truyền gần Nhà trẻ 3-2 với nội dung  

khẩu hiệu như sau: 
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- Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. 

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 

       Hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân 

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 bằng bảng dài hoặc pano ( 1x2) tại các 

cổng trường học với nội dung khẩu hiệu tuyên truyền như sau:  

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

Chí Minh. 

4. UBND  các xã, phường 

 - Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan bằng khung bảng dài tại trụ sở 

UBND các xã, phường và tấm pa nô với kích thước ( 0.8mx2m) tại các tuyến 

đường trung tâm của các xã, phường với số lượng 06 tấm pano treo đối diện với 

người đi đường. Thống nhất nội dung khẩu hiệu tuyên truyền như sau: 

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

Chí Minh. 

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp 

phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa 

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 

           Hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân 

Chú ý: UBND các xã, phường chỉ đạo, kiểm tra tháo gỡ các băng-rôn, 

khẩu hiệu và pano tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh đã cũ, bạc màu. Ngày 30/01/2019, Phòng Văn hóa và 

Thông tin sẽ tiến hành kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND thành phố 

và Ban Tuyên giáo Thành ủy.  

5. Thời gian:  Thực hiện hoàn thành trước ngày 28/01/2019. 

 tuyên truyền cổ động trực quan thực hiện Chỉ thị 

số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin 

thành phố./. 

 

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

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c); 

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

- 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); 

- Trang Thông tin điện tử (Vy);  

- Trưởng Phòng, các Phó Trưởng phòng;                                                   Đinh Văn Cường 

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