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HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền trực quan “Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 

năm 2019, 

                        Kính gửi: 

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

                                        - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 4921/KH-BCĐ ngày 19/6/2019 của BCĐ phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh 

Tổ quốc thành phố Nha Trang về việc Tổ chức “Ngày Hội toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc” năm 2019, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền 

trực quan như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến 

công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn thành 

phố gắn với kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân. 

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo 

vệ An ninh Tổ quốc, tinh thần trách nhiệm trong việc phát huy quyền làm chủ, 

đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh trước mọi âm mưu và thủ đoạn của các 

thế lực thù địch; qua đó, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an 

toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh, trong sạch.  

2. Khẩu hiệu tuyên truyền 

-  Chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt 

Nam và 14 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

- Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm và 

quyền lợi của toàn dân. 

- Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân. 

 3. Tổ chức thực hiện 

 a) Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố: Thực hiện 

60 băng-rôn dọc tuyên truyền tại các tuyến đường trung tâm của thành phố như: 

Thái Nguyên, Lê Thánh Tôn, Quang Trung, Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo. 
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b) UBND các xã, phường 

- Thực hiện 10 băng-rôn tuyên truyền trực quan “Ngày hội toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019 tại các tuyến đường chính trên địa bàn do địa 

phương quản lý. Băng-rôn nền đỏ, chữ vàng với kích thước 0.8x2m.  

- Tùy vào điều kiện cụ thể để tổ chức các cuộc thi, giao lưu, tọa đàm, các 

hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao với chủ đề vận động toàn dân 

tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; thăm hỏi, động viên đối với cán bộ làm công 

tác xây dựng phong trào, lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. 

4.Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 10/8/2019 đến ngày 20/8/2019. 

Đề nghị Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố 

và UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đồng thời báo cáo kết 

quả thực hiện về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 21/8/2019 để tổng hợp 

báo cáo theo quy định/. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT) (t/h); 

- Công an thành phố ( VBĐT) (b/c); 

- Trưởng phòng; các Phó Trưởng phòng ( VBĐT)           

- Lưu: VT, Trâm (04b)   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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