
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: 689/VHTT-TTCS         Nha Trang, ngày 12 tháng 6  năm 2020 

 

V/v hướng dẫn  hoạt động thông tin, 

tuyên truyề n trực quan, văn hóa- văn 

nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Đại 

hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, 

nhiệm kỳ 2020-2025 

 

                  Kính gửi: 

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

                             - Phòng Giáo dục và  Đào tạo thành phố; 

                             - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; 

                             - Liên đoàn Lao động thành phố và Thành đoàn Nha  Trang; 

                             - Phòng, ban, đơn vị thành phố có Trụ sở làm việc; 

                            - UBND các xã, phường. 
  

Thực hiện Kế hoạch số 2731/KH-UBND-VHTT, ngày 21/4/2020 của UBND 

thành phố Nha Trang về Kế hoạch hoạt động thông tin tuyên truyền đại hội đảng bộ 

các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng, 

           Căn cứ Thông báo số 1659-TB/TU ngày 04/6/2020 của Thành ủy Nha 

Trang về Thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Nha Trang lần 

thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, 

 Để thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Nha Trang 

lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 6/7/2020 đến 08 /7/2020,  

 Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn hoạt động thông tin 

tuyên truyền cổ động trực quan, văn hóa- văn nghệ,  thể dục, thể thao chào mừng 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 

như sau: 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, 

đảm bảo an ninh, quốc phòng, trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ 

qua; về kết quả thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 

(chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển đô thị, chương trình 

phát triển nguồn nhân lực, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo,…) 

2.Tuyên truyền những điển hình tiên tiến của tổ chức Đảng và đảng viên 

trên tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị - xã hội; những điển hình, cách  

làm hay, mô hình hiệu quả của tập thể, cá nhân trong thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây 

dựng Đảng. 
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3. Cổ vũ tinh thần cách mạng tiến công, phấn khởi, động viên cán bộ, 

đảng viên, nhân dân thành phố vượt qua mọi khó khăn, thách thức tập trung đẩy 

mạnh phát triển kinh tế và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

cho nhân dân thành phố. 

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

- Tổ chức tuyên truyền trực quan bằng băng -rôn, khẩu hiệu, pa-nô tại trụ 

sở các cơ quan phòng, ban và tại UBND các xã, phường, nhà văn hóa, cổng 

thôn, tổ dân phố văn hóa và các tuyến đường trung tâm trên địa bàn xã, phường. 

- Thực hiện tuyên truyền lưu động bằng xe. 

- Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, phường. 

III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN  

- Chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ 

XVII. 

-  Cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Nha Trang thi đua lập thành 

tích chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVII 

- Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. 

- Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên 

nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh 

- Đảng Cộng sản Việt Nam – Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của 

cách mạng Việt Nam. 

 - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. 

IV. TỔ CHỨC THƯC̣ HIÊṆ 

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

a) Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan trên địa 

bàn thành phố như sau: 

- Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan tại cụm pano Ngã Sáu (Công an 

thành phố ) và cụm pano Nhà Trẻ (3/2). 

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 20/6/2020  

- Thực hiện treo băng- rôn dọc tuyên truyền về nội dung chào mừng Đại hội 

Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tại các tuyến 

đường trung tâm thành phố: Đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Thái Nguyên, Lê 

Thánh Tôn, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, Yersin, Quang Trung, 

Minh Khai, Nguyễn Trãi, Ngô Gia Tự, Võ Nguyên Giáp. Số lượng treo băng-rôn do 

đơn vị quyết định theo kinh phí được phân bổ năm 2020. 

- Thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc đường 23/10, Trần Phú, Phạm Văn 

Đồng, cờ phướn tại Cầu Dứa, cầu sông Quán Trường ( đường Võ Nguyên Giáp); cờ 

Tổ quốc, cờ Đảng, cờ đuôi nheo tại khu vực Ngã Sáu, Ngã Bảy, Công viên 23/10, 
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vòng xoay Mã Vòng, Tượng đài 2/4, vòng xoay Lê Hồng Phong - Đại lộ Nguyễn Tất 

Thành, đường Thái Nguyên, Lê Thánh Tôn, Trần Hưng Đạo, Yersin, Quang Trung. 

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 28/6/2020. 

b) Thực hiện tuyên truyền trên Đài Truyền thanh thành phố: 

Tổ chức tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố qua các thời kỳ và những 

thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh, 

xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020. 

c) Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao 

Căn cứ vào dự trù kinh phí được UBND thành phố phê duyệt, tổ chức các 

hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng 

bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

2. Các phòng, ban có trụ sở độc lập: 

Tổ chức hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan bằng khẩu hiệu, băng 

rôn tại cơ quan, đơn vị và tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ thể dục, thể 

thao chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVII, 

nhiệm kỳ 2020-2025. 

 3. Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố có văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thực hiện công tác 

tuyên truyền trực quan tại cổng trường bằng khẩu hiệu, băng- rôn hoặc màn hình 

điện tử chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ 

XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

4. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam thành phố, Thành đoàn Nha Trang, 

Liên đoàn Lao động thành phố quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền cổ động 

trực quan bằng khẩu hiệu, băng-rôn tại trụ sở cơ quan mình để chào mừng Đại hội 

Đại biểu Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.  

5. UBND các xã, phường: 

a) Tuyên truyền trực quan: 

 - Chỉ đạo treo băng-rôn, khẩu hiệu, pano tuyên truyền chào mừng Đại hội 

Đại biểu Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

+ Số lượng băng-rôn treo: 30 câu (Chiều dài của băng-rôn dọc tối đa là 

02m, chiều rộng là 01m) nền đỏ, chữ vàng, ghi tên đơn vị thực hiện để phía 

dưới băng-rôn.   

- Tổ chức treo cờ phướn, Quốc kỳ tại các cổng thôn, tổ dân phố văn hoá và 

trụ sở UBND các xã, phường.  

 b) Về hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục, thể thao: 

-  Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ, các giải thi đấu thể dục, 

thể thao quần chúng để thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố 

Nha Trang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

c) Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh cơ sở: 

 Chỉ đạo thực hiện tuyên truyền trên Đài Truyền thanh cơ sở về Đảng bộ 

thành phố qua các kỳ đại hội Đảng; những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 

2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. 
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 V. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Thống nhất thời gian thực hiện hoạt động tuyên truyền trực quan bằng 

băng-rôn dọc từ ngày 28/6/2020 đến 12/7/2020. 

Trên đây là hướng dâñ hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan, 

thể dục thể thao chào mừng  Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Nha Trang lần 

thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đề nghị Trung tâm Văn hóa –Thông tin và Thể 

thao thành phố, các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường tổ chức 

triển khai thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại văn bản này./. 

 

 Nơi nhận:                                                                              TRƯỞNG PHÕNG 
- UBND TP (VBĐT) (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo TP (p/h); 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP; 

- Các phòng, ban có trụ sở làm việc độc lập; 

- Trung tâm Văn hóa –Thông tin và Thể thao TP (t/h);                                              
- UBND các xã, phường (t/hiện); 

- Trang thông tin điện tử; (Trâm)                                                  Đinh Văn Cường 

- Lãnh đạo Phòng; các Phó Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Trâm.              

  


		2020-06-12T14:26:42+0700
	Việt Nam
	Đinh Văn Cường<dvcuong@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




