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V/v hướng dẫn tuyên truyền cuộc thi 

Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ 

trên Đài truyền thanh cơ sở 

Nha Trang, ngày 19 tháng 5 năm 2020 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 40-CV/BTG ngày 15/5/2020 của Ban Tuyên giáo 

Thành ủy Nha Trang về việc đề nghị tuyên truyền cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - 

thiếu nhi với Bác Hồ. 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn thông tin, tuyên truyền cuộc thi Bác 

Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ trên hệ thống Đài truyền thanh như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện phát thanh nội dung bài tuyên 

truyền do Phòng Văn hóa và Thông tin biên tập (kèm theo Công văn này).  

2. Thời gian tuyên truyền: thực hiện phát thanh 01 lần/ngày từ ngày 20/5 

đến ngày 30/5/2020. 

Yêu cầu cán bộ phụ trách Đài các xã, phường cập nhật đầy đủ vào sổ nhật 

ký phát thanh của Đài Truyền thanh cơ sở.  

Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện./.  

 

Nơi nhận (VBĐT):                                                                                      
- Như trên; 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;  
- Trưởng phòng;  
- Lưu: VT, Trâm. 
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BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” 

 

Kính thưa toàn thể nhân dân thành phố, 

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-

19/5/2020), Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phối 

hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - 

Thiếu nhi với Bác Hồ”. Cuộc thi nhằm mục đích để thiếu nhi tìm hiểu về thân 

thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đặc biệt là tình cảm 

của Bác Hồ dành cho thiếu nhi, góp phần giáo dục thiếu nhi về niềm tự hào, 

lòng kính yêu đối với Bác Hồ, thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành 

những người có đức, có tài, góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. 

Đối tượng dự thi là thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nước, từ 06 đến 15 

tuổi (lớp 1 đến lớp 9), với 3 hình thức: Thi vẽ tranh, thi viết, thi trực tuyến. Thời 

gian nộp bài dự thi đến hết ngày 30/6/2020. Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên 

trang Web http://BacHovoithieunhi.vn 

Các em thiếu nhi, nhi đồng trên địa bàn thành phố Nha Trang hãy tích cực 

hưởng ứng tham gia cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”. 

http://bachovoithieunhi.vn/
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