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HƯỚNG DẪN 

Hoạt động thông tin, tuyên truyền Đại hội Thi đua 

yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, giai đoạn 2020-2025 

trên địa bàn thành phố Nha Trang 

 

Căn cứ Kế hoạch số 7341/KH-UBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, 

giai đoạn 2020-2025; 

Thực hiện Kế hoạch số 3237/KH-UBND-VHTT ngày 12/5/2020 của 

UBND thành phố Nha Trang về tuyên truyền Hội nghị điển hình tiên tiến thành 

phố Nha Trang 5 năm (2015-2020) tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh 

Hòa lần thứ V năm 2020 trên địa bàn thành phố Nha Trang, 

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

tuyên truyền chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, 

giai đoạn 2020-2025, như sau: 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước theo 

tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; các văn bản hướng dẫn, 

chỉ đạo Đại hội... 

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, trọng 

tâm là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; 

“Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, hoàn thành vượt 

mức các chỉ tiêu”; “Nông dân Khánh Hòa lao động giỏi, chung tay xây dựng 

nông thôn mới”. 

- Biểu dương, ghi nhận những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những tấm 

gương sáng trong lao động, sản xuất, kinh doanh, các cá nhân điển hình, tiên 

tiến, người có công và đóng góp cho xã hội phát triển; các tập thể, cá nhân được 

phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 

dân; các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05- 

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Cả nước chung 

sức xây dựng nông thôn mới”, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam”. 

- Tuyên truyền về các hoạt động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước 

tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, giai đoạn 2020-2025; các phong trào thi đua do tỉnh, 

thành phố phát động. 
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- Tuyên truyền về Đại hội gắn với tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm 

trong năm 2020 nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh 

Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền bằng các hình 

thức cổ động trực quan như: Pano, khẩu hiệu, băng-rôn, áp phích trên địa bàn 

thành phố, cụ thể: 

+ Thực hiện tuyên truyền trực quan bằng pano tại cụm pano Công an 

thành phố với diện tích 40m
2
 với nội dung khẩu hiệu:   

Chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, giai 

đoạn 2020 - 2025 

+ Thực hiện treo băng-rôn dọc tuyên truyền về nội dung tại các tuyến 

đường trung tâm thành phố như đường Nguyễn Trãi, Ngô Gia Tự, Hùng Vương, 

Nguyễn Thiên Thuật, Nguyễn Chánh. Số lượng treo băng-rôn là 100 câu. 

+ Thực hiện treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ đuôi nheo tại khu vực Ngã Sáu, 

Ngã Bảy, Công viên 23/10, 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. 

- Xây dựng tin, bài tuyên truyền về hoạt động của các cơ quan, đơn vị 

thuộc thành phố, UBND các xã, phường trên địa bàn chào mừng Đại hội Thi đua 

yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025 trên Đài Truyền 

thanh thành phố. 

2. Các phòng, ban, đơn vị có Trụ sở độc lập thuộc thành phố 

Thực hiện tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn, khẩu hiệu, màn hình 

điện tử tại trụ sở các cơ quan, đơn vị với nội dung như sau: 

Chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, giai 

đoạn 2020 - 2025 

3. UBND các xã, phường 

Chỉ đạo công chức Văn hóa - Xã hội tổ chức thực hiện hoạt động thông 

tin tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa 

lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025 như sau: 

- Số lượng băng-rôn treo: 10 câu 

- Kích thước: Chiều dài của băng-rôn dọc tối đa là 02 mét, chiều rộng là 

0,8 mét, nền đỏ, chữ vàng, ghi tên đơn vị thực hiện ở phía dưới băng-rôn. 

III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
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- Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua 

là những người yêu nước nhất (lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh). 

- Chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, giai 

đoạn 2020 - 2025. 

- Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của 

đất nước và hạnh phúc của Nhân dân! 

IV. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

Thực hiện treo băng-rôn: Từ ngày 04/9 đến ngày 15/9/2020. 

Trên đây là hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền chào mừng Đại 

hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, giai đoạn 2020-2025 của 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 

thuộc thành phố và UBND các xã, phường quan tâm tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận (VBĐT):                                                                     
- UBND thành phố (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c); 

- Phòng, ban, đơn vị có trụ sở độc lập thuộc TP; 

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

- Trang Thông tin điện tử của Phòng (Bình);    

- UBND các xã, phường (t/hiện);                                                     

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Trâm.  

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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