
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: 871/VHTT-TTCS 

 

      Nha Trang, ngày 04  tháng 7 năm 2019 

    V/v hướng dẫn tuyên truyền trực quan, 

 văn hóa - văn nghệ kỷ niệm 72 năm  

  Ngày Thương binh, liệt sỹ  

(27/7/1947-27/7/2019) 

 

                        Kính gửi: 

                                       - Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao thành phố; 

                                       - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 65-HD/TGTU ngày 21/6/2019 của Ban Tuyên 

giáo Thành ủy về công tác tuyên truyền quý III năm 2019, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền trực quan, 

văn hóa - văn nghệ kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-

27/7/2019) như sau: 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

- Tuyên truyền truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả 

nhớ người trồng cây” của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và 

Nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng. 

- Tôn vinh và khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt 

sỹ và người có công với cách mạng là vô giá; việc chăm sóc các đối tượng này 

là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội. Giáo dục 

nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân và lòng biết ơn đối với các 

thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng. 

II. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

- Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ 

- Đảng Cộng sản Việt nam quang vinh muôn năm 

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm 

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

III. KÍCH THƯỚC, MÀU SẮC, KIỂU CHỮ BĂNG-RÔN TUYÊN 

TRUYỀN  

1. Kích thước băng-rôn dọc: (2 x0,8m) 

2. Màu sắc: Nền màu đỏ, chữ vàng 

3. Kiểu chữ: Chân phương, rõ ràng, dễ đọc từ ra 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố 

- Thực hiện 48m2 pano tuyên truyền trực quan tại Ngã Sáu (gần Công an 

thành phố); 80 băng - rôn dọc tuyên truyền tại các tuyến đường do Trung tâm 

phụ trách. 
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2. UBND các xã, phường 

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

đường trung tâm xã, phường, thôn, tổ dân phố, Nhà Văn hóa, điểm sinh hoạt 

cộng đồng của thôn, tổ… 

- Tùy vào điều kiện cụ thể để tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ 

với chủ đề “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” nhằm tri ân các anh 

hùng liệt sỹ, thương binh và người có công với cách mạng; đồng thời giáo dục 

thế hệ con cháu về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

3.  Thời gian thực hiện 

- Thống nhất thực hiện công tác tuyên truyền trực quan từ ngày 22/7/2019 

- 30/7/2019. 

Đề nghị các đơn vị thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng Văn hóa và 

Thông tin trước ngày 28/7/2019./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT);  

- Trưởng phòng; 

- Trang Thông tin điện tử của Phòng ( Bình);    

- Lưu: VT, Trâm (04b)   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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