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KẾ HOẠCH 

Thông tin, tuyên truyền lưu động bằng xe chào mừng Đại hội Đại biểu      

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 

 

 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 Công văn số 1835/SVHTT-QLVHGĐ ngày 04/9/2020 của Sở Văn 

hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về việc sử dụng maket tuyên truyền trực quan Đại 

hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII; 

            Thực hiện Công văn số 7126/UBND-VHTT ngày 18/9/2020 của UBND 

thành phố về việc thực hiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 

XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; 

 Căn cứ Công văn số 69-CV/BTG ngày 28/8/2020 của Ban Tuyên giáo Thành 

ủy Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa 

lần thứ XVIII; 

 Để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, 

nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/10/2020 đến 15/10/2020, Phòng Văn 

hóa và Thông tin thành phố xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền lưu động 

bằng xe chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 

2020-2025 như sau: 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố nhận thức rõ 

ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, 

nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và 

nhân dân thành phố nắm rõ hơn những kết quả đạt được về chính trị, kinh tế- văn hóa- 

xã hội, quốc phòng- an ninh của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trong nhiệm kỳ qua và 

những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ đến. 

2. 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. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa qua các kỳ Đại hội Đảng. 
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2. Những kết quả đạt được về kinh tế - văn hóa – xã hội, an ninh – quốc 

phòng và xây dựng Đảng của thành phố trong 5 năm qua và những mục tiêu,  

phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong 5 năm đến. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, LỘ TRÌNH 

1 Thời gian cổ động: 

- Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 10/10/2020, xe tuyên truyền các xã, phường 

có mặt tại Quảng trường 2/4, Trần Phú, Nha Trang. 

- Chiều ngày 10/10/2020, vào lúc 15 giờ xe tuyên truyền lưu động của từng 

xã, phường tiếp tục tuyên truyền trên địa bàn xã, phường. 

2. Địa điểm tập trung và lộ trình: 

a) Địa điểm tập trung: Tại Quảng trường 2/4 – Trần Phú – Nha Trang. 

b) Lộ trình: 

 Đoàn xe tuyên truyền lưu động sẽ thực hiện theo lộ trình như sau: 

- Đoàn xe gồm có: 01 xe ô tô của Công an thành phố dẫn đường, 01  xe 

tuyên truyền lưu động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố, 

27 xe tuyên truyền lưu động có gắn loa công suất lớn của các xã, phường, 01 xe 

của Phòng Quản lý đô thị và xe của Phòng Văn hóa và Thông tin khóa đuôi. 

- Đoàn xe tập trung và xuất phát từ Quảng trường 2/4, đường Trần Phú → 

Phạm Văn Đồng→ Điện Biên Phủ→ 2/4→ Trần Quý Cáp→ Mã Vòng→ Lê Hồng 

Phong→ Phước Long→ Võ Thị Sáu→ Tô Hiệu→ Trần Phú→ Quảng trường 2/4 → 

Lê Thánh Tôn →Thái Nguyên → Lê Hồng Phong → Vân Đồn→ Minh Khai→ 

Quảng trường 2/4, đường Trần Phú và sau đó xe tuyên truyền lưu động của từng xã, 

phường về địa phương tiếp tục tuyên truyền. 

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

 - Chịu trách nhiệm cung cấp nội dung tuyên truyền theo chỉ đạo của Tỉnh 

cho Trung tâm Văn hóa- Thể thao và các xã, phường. 

- Cử Lãnh đạo Phòng và chuyên viên cùng tham gia tuyên truyền lưu động 

bằng xe. ( Đ/c Nhã, Phó Trưởng phòng, phụ trách chung; đ/c Trâm, chuyên viên 

phụ trách theo dõi số lượng xe tham gia tuyên truyền, đ/c Long, chuyên viên, phối 

hợp theo dõi, giám sát xe tuyên truyền. 

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

- Chịu trách nhiệm trang trí xe tham gia tuyên truyền chào mừng Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 



3 

 

- Cử phóng viên ghi hình, đưa tin hoạt động tuyên truyền lưu động chào 

mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-

2025. 

3. UBND các xã, phường 

 - Lập kế hoạch trang trí xe theo hướng dẫn của Phòng Văn hóa và Thông tin 

thành phố và tham gia Đoàn xe tuyên truyền lưu động chào mừng Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng thời gian 

quy định, đảm bảo chất lượng trang trí xe tham gia tuyên truyền theo đúng lộ trình 

của kế hoạch này. 

- Công chức Văn hóa-Xã hội các xã, phường phải có mặt tham gia Đoàn xe 

tuyên truyền, không cử người đi thay, nếu xã, phường nào không có công chức Văn 

hóa-Xã hội tham gia thì không cử xe tham gia tuyên truyền lưu động ngày 

10/10/2020. 

V . TRANG TRÍ, LOẠI XE, KHẨU HIỆU 

1. Trang trí: gọn, đẹp, nghiêm túc và trang trọng. 

Cụ thể:  + Tên đơn vị: dán ở kính bên trái xe; 

     + Ở phía trước xe trang trí Ảnh Bác Hồ, cờ Đảng, cờ Tổ quốc; 

             + Hai bên hông xe: Trang trí pa nô in bạc hiflex nền đỏ, chữ vàng 

(treo đúng kích thước thùng xe), treo cờ phướn. 

2. Chủng loại xe cổ động: xe Đa-su loại mới. 

3. Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: 

- Chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm 

kỳ 2020-2025 

- 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 

8. Đề nghị Công an thành phố có kế hoạch phối hợp hỗ trợ phương tiện 

bằng xe ô tô dẫn đường cho buổi tuyên truyền lưu động bằng xe chào mừng Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

9. Đề nghị Phòng Quản lý đô thị hỗ trợ xe chuyên dùng tham gia Đoàn xe 

tuyên truyền lưu động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 

XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. . 

10. Giao trách nhiệm cho kế toán hợp đồng xe để lãnh đạo Phòng, chuyên 

viên phụ trách tuyên truyền, viễn thông cùng tham gia Đoàn tuyên truyền. 
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Phòng Văn hóa và Thông tin kính đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và 

UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: ( VBĐT) 
- Như trên; 
- UBND thành phố (b/c); 
- Ban Tuyên  giáo Thành ủy (b/c); 
- Công an thành phố (phối hợp); 
- Phòng Quản lý đô thị ( phối hợp); 
- Phòng Tài chính-Kế hoạch; 
- Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao TP; 
- Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Trâm, Nhã, Khánh. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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