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HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền trực quan kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Công an 

Nhân dân Việt Nam ( 19/8/1945-19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc ( 19/8/2005-19/8/2020) 

                        Kính gửi: 

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

                                        - UBND các xã, phường. 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 49/HD-TGTU, ngày 29/6/2020 của Ban Tuyên giáo 

Thành ủy Nha Trang về Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý III/2020, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền 

trực quan quan kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân Việt 

Nam ( 19/8/1945-19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

( 19/8/2005-19/8/2020) như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân dân về lịch sử dân tộc; về bản 

chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam, Công an 

Nha Trang- Khánh Hòa trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành vì sự 

nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước; biểu dương 

những tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và những điển hình, 

nhân tố mới trong các phong trào hành động cách mạng của lực lượng công an 

nhân dân, nhất là phong trào “ Vì an ninh Tổ quốc; “ Công an nhân dân học tập, 

thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. 

- Tuyên truyền ý nghĩa quan trọng việc Thủ tướng Chính phủ ra quyết 

định lấy ngày 19/8 hàng năm là “ Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Đây là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức 

trách nhiệm của các tầng lớp xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và 

xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện 

đại. Trên cơ sở đó, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia 

phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững 

mạnh, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của 

các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, xây dựng 

lực lượng công an nhân dân cách mạng. 

2. Khẩu hiệu tuyên truyền 

-  Chào mừng 75 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam  
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( 19/8/1945-19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc ( 19/8/2005-19/8/2020) 

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Nha Trang ra sức thi đua 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 

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

Chí Minh 

-  Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm 

-  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 

 3. Tổ chức thực hiện 

 a) Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố: Thực hiện 

100 băng-rôn dọc tuyên truyền tại các tuyến đường trung tâm của thành phố 

như: Thái Nguyên, Lê Thánh Tôn, Quang Trung, Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng 

Đạo, Hùng Vương, Nguyễn Trãi, Minh Khai. 

b) UBND các xã, phường 

- Thực hiện tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn trên địa bàn xã, 

phường. Băng-rôn nền đỏ, chữ vàng với kích thước 0.8x2m. Số lượng do UBND 

các xã, phường quyết định.  

- Tùy vào điều kiện cụ thể để tổ chức giao lưu, tọa đàm, gặp mặt, thăm 

hỏi, động viên đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, lực lượng dân phòng, 

lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. 

4.Thời gian tuyên truyền trực quan: Từ ngày 14/8/2020 đến ngày 

25/8/2020. 

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

và UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đồng thời báo cáo kết 

quả thực hiện về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 25 /8/2020 để tổng 

hợp báo cáo theo quy định/. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT) (t/h); 

- Công an thành phố ( VBĐT) (b/c); 

- Trưởng phòng; các Phó Trưởng phòng ( 

VBĐT);           

- Lưu: VT, Trâm.   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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