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Thực hiện Kế hoạch số 9655/UBND-KH ngày 05/ 12/2019 của UBND thành 

phố Nha Trang về Tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020,  

Ngày 16 tháng 12 năm 2019, Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành Kế 

hoạch số 1605/KH-VHTT về hoạt động văn hóa - thông tin Mừng Đảng - Mừng 

Xuân Canh Tý 2020, trong đó có đề ra nội dung Phát động thi đua các thôn, tổ văn 

hóa tổ chức trang trí các cổng văn hóa Mừng Đảng- Mừng Xuân Canh Tý 2020. 

Phòng Văn hóa và Thông tin thống nhất hướng dẫn thực hiện như sau: 

1. UBND các xã, phường căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của UBND thành 

phố và hướng dẫn của Phòng Văn hóa và Thông tin ban hành văn bản phát động thi 

đua trong từng thôn, tổ dân phố văn hóa thi đua đăng ký trang trí cổng thôn, tổ văn 

hóa Mừng Đảng- Mừng Xuân Canh Tý 2020 nhằm xây dựng cảnh quan môi trường 

xanh - sạch- đẹp ở từng thôn, tổ dân phố văn hóa. 

2. Nội dung trang trí theo Hướng dẫn tại Công văn số 01/HD-VHTT-TTCS 

ngày 02/01/2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin về hướng dẫn hoạt động tuyên 

truyền cổ động trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm 90 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và 90 năm 

Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2020) và mừng Xuân 

Canh Tý -2020, có thể bổ sung nội dung khẩu hiệu ở 02 bên cổng cho phù hợp với 

từng địa phương nhưng phải là câu khẩu hiệu do Ban Tuyên giáo Thành ủy Nha Trang 

Hướng dẫn. 

3. UBND các xã, phường tổ chức chấm điểm thi đua cho từng thôn, tổ dân phố 

văn hóa trong nội dung thi đua đăng ký xây dựng danh hiệu thôn, tổ văn hóa năm 

2020 và ban hành quyết định khen thưởng cho 01 cổng văn hóa trang trí đẹp nhất.  

4. Kinh phí thực hiện: Do UBND các xã, phường chỉ đạo vận động xã hội hóa 

hoặc nguồn ngân sách xã, phường hỗ trợ. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ tính điểm thi đua văn hóa – thông tin năm 

2020 cho các xã, phường ở nội dung tuyên truyền là 1,5 điểm. Các xã, phường gửi về 

Phòng Văn hóa và Thông tin Quyết định khen thưởng cổng văn hóa trang trí đẹp 

nhất trước ngày 01/02/2020. 

V/v Hướng dẫn thi đua trang trí cổng văn hóa 

Mừng Đảng- Mừng Xuân Canh Tý 2020 

Kính gửi: UBND các xã, phường 
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Trên đây là Hướng dẫn thi đua trang trí cổng văn hóa Mừng Đảng- Mừng 

Xuân Canh Tý 2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin. Trong quá trình thực hiện, 

nếu vướng mắc, kịp thời phản ảnh về Phòng Văn hóa và Thông tin để phối hợp giải 

quyết (điện thoại liên lạc 096.194.9093 đ/c Chi)./. 

 

                                                  TRƯỞNG PHÒNG  
  Nơi nhận:   
- Như trên (VBĐT); 

- UBND thành phố (VBĐT) (b/c); 

- Ban Tuyên Giáo Thành ủy (b/c); 

- Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng ( Trang); 

- Trang Thông tin điện tử ( Trâm ); 

- Lưu: VT, Chi, Trâm. 

                                                                                                                                

                                                                                                                  Đinh Văn Cường 
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