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HƯỚNG DẪN 

Thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan, văn hóa - văn nghệ 

phục vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 

                                            
 

 Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-CTUBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 

năm 2020; Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 13/01/2020 của UBND thành phố về Tổ 

chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ và Lễ giao, nhận quân năm 2020, 

Để góp phần cổ vũ, động viên thanh niên Nha Trang hăng hái lên đường 

nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu giao quân của tỉnh giao, Phòng Văn hóa và Thông tin 

hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa- văn nghệ 

phục vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 như sau: 
 

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

 - Thực hiện tuyên truyền trực quan trên địa bàn thành phố như sau: Treo băng-

rôn dọc tuyên truyền trên tuyến đường Lê Thánh Tôn, Quang Trung, đường 2/4, Thái 

Nguyên, 23/10, Yersin và thực hiện pano tuyên truyền tại cụm pano Công an thành 

phố. Số lượng do đơn vị quyết định. Thực hiện trước ngày 30/01/2020.  

- Tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe 10 buổi từ ngày 31/01/2020 đến ngày 

09/02/2020.  

- Thực hiện treo cờ Tổ quốc, cờ đuôi nheo tại Ngã Sáu, Ngã Bảy, cờ đuôi nheo 

tại các tuyến đườngYersin, Hoàng Hoa Thám,Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lê 

Thánh Tôn. 

2. UBND các xã, phường: 

a) Tuyên truyền trực quan: 

- Chỉ đạo công chức Văn hóa- Xã hội thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cổ 

động trực quan ( pano, khẩu hiệu…) nhằm cổ vũ tinh thần hăng hái của thanh niên 

thực hiện tốt nghĩa vụ công dân của mình đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 

+ Treo 01 câu băng-rôn ngang trước trụ sở UBND xã, phường với nội dung 

sau:   Phát huy truyền thống quê hương, tuổi trẻ thành phố Nha Trang hăng hái lên 

đường bảo vệ Tổ quốc. 

+ Treo băng-rôn dọc tại các tuyến đường thôn, tổ dân phố có công dân lên 

đường bảo vệ Tổ quốc. Số lượng cụ thể do UBND xã, phường quy định. 
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b) Tuyên truyền lưu động bằng xe:  Tổ chức tuyên truyền lưu động bằng 

xe trên địa bàn xã, phường mình 05 buổi bắt đầu từ ngày 05/02/2020 đến ngày 

09/02/2020. 

 c) Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền cơ sở: Thực hiện phát thanh 

tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở theo tài liệu hướng dẫn của 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố), cán bộ phụ trách Đài truy cập vào trang 

thông tin điện tử của Phòng Văn hóa và Thông tin tại địa chỉ http://pvhttnt.vn Mục 

Đài Truyền thanh để tải file tuyên truyền gọi công dân nhập ngũ năm 2020. 

d) Hoạt động văn nghệ: 

Tùy theo điều kiện kinh phí của từng địa phương mà tổ chức chương trình 

văn nghệ gặp mặt, giao lưu tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ nhằm tạo 

không khí vui tươi, phấn khởi cho ngày hội thanh niên Nha Trang lên đường thực 

hiện nghĩa vụ vẻ vang của công dân. 

3. Bộ phận phụ trách thông tin cơ sở của Phòng: 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa –Thông tin và Thể thao thành phố tổ chức 

hoạt động thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác tuyển chọn 

và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn thành phố.  

- Theo dõi, kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện các nội dung văn bản này 

của các đơn vị liên quan và các xã, phường. 

- Đôn đốc các đơn vị liên quan và công chức Văn hóa- Xã hội các xã, phường 

gửi báo cáo kết quả hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa- văn 

nghệ về công tác giao, nhận quân năm 2020. Tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo 

quy định. 

4. Khẩu hiệu tuyên truyền: 

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

 - Thực hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân. 

 - Phát huy truyền thống quê hương, tuổi trẻ thành phố Nha Trang hăng hái 

lên đường bảo vệ Tổ quốc. 

- Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là quyền và nghĩa vụ thiêng 

liêng của mọi công dân. 

5. Thời gian triển khai thực hiện tuyên truyền từ ngày 31/01/2020 đến 

ngày 12/02/2020. 

6. Thời gian giao quân: vào lúc 05 giờ 30 phút, ngày 10/02/2020. 

 

 

http://pvhttnt.vn/
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Trên đây là Hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan 

và phục vụ công tác giao, nhận quân năm 2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin 

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

UBND các xã, phường báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Văn hóa và Thông tin 

trước ngày 12 tháng 02 năm 2020, để tổng hợp báo cáo cho UBND thành phố ./. 

                         
     Nơi nhận:    

- UBND thành phố (b/c) (VBĐT);                                                    TRƯỞNG PHÒNG  
- Trung tâm VH-TT.TP (p/h thực hiện); 

- UBND các xã, phường ( thực hiện); 

- Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Trâm.                                                                                      
 

                                                                                                                

                                                                                                              Đinh Văn Cường 
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