
     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: 1299 /VHTT-TTCS       Nha Trang, ngày 18  tháng 10  năm 2019 

 
      V/v hướng dẫn tuyên truyền 

  trực quan về công tác khám tuyển 

sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân 

nhập ngũ năm 2020 

 

                              Kính gửi:  

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

                                             - UBND các xã, phường. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 795/KH-HĐNVQS ngày 15/10/2019 của Hội đồng 

nghĩa vụ quân sự thành phố Nha Trang về Tổ chức triển khai công tác khám tuyển 

sức khỏe NVQS cho công dân nhập ngũ năm 2020, 
 

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

cổ động trực quan về công tác khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân 

nhập ngũ năm 2020 như sau: 

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

- Thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng –rôn, khẩu 

hiệu trên địa bàn thành phố 120 câu khẩu hiệu, 48m2 pano tuyên truyền tại cụm 

pano Ngã Sáu ( gần Công an thành phố). Tập trung treo băng-rôn dọc tuyên truyền 

tại tuyến đường Thống Nhất, Yersin, Quang Trung, Thái Nguyên, Lê Thánh 

Tôn, Nguyễn Trãi, Ngô Gia Tự, Trần Hưng Đạo. 

-  Thời gian treo băng-rôn, pano từ ngày 04 /11/2019 đến 25/12/2019. 

 2. UBND các xã, phường: 

 - Chỉ đạo công chức Văn hóa –Xã hội khẩn trương thực hiện công tác tuyên 

truyền cổ động trực quan 10 băng-rôn dọc (1mx2m) với chất liệu in bạc hiflex tại 

các tuyến đường trung tâm của các xã, phường. 

-  Thời gian treo băng -rôn, pano từ ngày 04 /11/2019 đến 25/12/2019. 

 3. Bộ phận phụ trách tuyên truyền của Phòng 
  Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức thực hiện 

công tác tuyên truyền cho UBND thành phố. 

 4. Khẩu hiệu tuyên truyền: 

- BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LÀ SỰ NGHIỆP 

CỦA TOÀN DÂN 

- THANH NIÊN NHA TRANG HĂNG HÁI KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA 
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- KHÁM TUYỂN SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ LÀ TRÁCH 

NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI THANH NIÊN 

 

5. Thời gian thực hiện: 

Thống nhất thực hiện treo băng- rôn tuyên truyền từ ngày 04/11/2019 đến    

25/12/2019. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố sẽ bố trí thời gian kiểm tra cụ 

thể từng xã, phường sau. 

Trên đây là nội dung hướng dẫn hoạt động tuyên truyên, cổ động trực quan 

khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân nhập ngũ năm 2019./. 
 

 
Nơi nhận:  

- Sở Văn hóa và Thể thao (b/c) (VBĐT); 

- UBND thành phố  ( VBĐT) (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy 9b/c); 

- BCHQS thành phố (b/c); 

- Trung tâm VH-TT.TP ( thực hiện) ( VBĐT); 
- UBND các xã, phường; ( VBĐT) ( thực hiện); 
- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Trâm( 33). 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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