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HƯỚNG DẪN 

Hoạt động thông tin, tuyên truyền thực hiện Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 676/STTTT-TTBCXB, ngày 03/4/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền thực hiện Phong trào “ Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020, 

Thực hiện Kế hoạch số 2308 /KH- UBND-VHTT ngày 07/4/2020 của 

UBND thành phố Nha Trang về việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố năm 2020, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ 

đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố 

hướng dẫn việc triển khai thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020 như sau: 

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

 a) Tuyên truyền trực quan:  Tổ chức thực hiện tuyên truyền cổ động 

trực quan bằng pano, khẩu hiệu về Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” tại các tuyến đường trung tâm thành phố. Số lượng băng-rôn do 

đơn vị quyết định. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 04 tháng 5 năm 2020 đến ngày 14 tháng 

5 năm 2020. 

b) Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh: 

Chỉ đạo bộ phận phát thanh của Trung tâm thường xuyên đi cơ sở viết, tin 

bài ảnh phản ảnh tình hình triển khai thực hiện Phong trào “ Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở xã, phường, thôn, tổ dân phố văn hóa nhất 

là phong trào “ Vì người nghèo”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang, những gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, những mô hình 

hay và phê phán những tệ nạn xã hội gây bức xức trong xã hội. 

2. UBND các xã, phường 

a) Tuyên truyền trực quan:    

Tổ chức thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng-rôn, khẩu hiệu 

về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố năm 
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2020  tại các tuyến đường trung tâm của xã, phường, Trường học, Nhà Văn hóa, 

Cổng thôn, tổ dân phố văn hóa…  

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 04 tháng 5 năm 2020 đến ngày 14 tháng 

5 năm 2020. 

b) Tuyên truyền trên hệ Đài Truyền thanh: 

Chỉ đạo cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cơ sở thường xuyên phát tin, 

bài tuyên truyền về tình hình thực hiện Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” ở thôn, tổ dân phố văn hóa và hộ gia đình văn hóa nhất 

là biểu dương những thôn, tổ dân phố văn hóa và hộ gia đình văn hóa thực hiện 

tốt các tiêu chí đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa và hộ gia đình văn hóa 

theo quy định tại Điều 6,12 của Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 

của Chính phủ. 

3. Khẩu hiệu tuyên truyền: 

+ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh   

+ Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh 

+ Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội 

+ Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

 

4. Kích thước, màu sắc, kiểu chữ băng-rôn tuyên truyền 

a) Kích thước băng-rôn dọc: (2x0,8m) 

b) Màu sắc: Nền xanh, chữ trắng. 

c) Kiểu chữ: Chân phương, rõ ràng, dễ đọc từ ra 

 

Đề nghị UBND và Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” các xã, phường triển khai thực hiện, Ngày 08/5/2020, Phòng 

Văn hóa và Thông tin thành phố sẽ tổ chức kiểm tra thực tế tại các xã, phường 

và báo cáo UBND thành phố theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND thành phố ( VBĐT) (b/c); 

- A. Khánh, Trưởng ban Chỉ đạo TP (b/c); 

- Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao TP 

(t/hiện); 

- UBND các xã, phường (thực hiện); 

- Trang thông tin điện tử ( Bình); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Chi.  

 

 TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN TRỰC 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG VH VÀ TT 

                  Đinh Văn Cường 
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