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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:1735/VHTT Nha Trang, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

V/v hướng dẫn thông tin, tuyên truyền, 

văn hóa-văn nghệ, thể dục, thể thao chào 

mừng Đại hội đại biểu toàn quốc  

lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam 

 

 

Kính gửi: 

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

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

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

- Liên đoàn Lao động thành phố; 

- Thành đoàn Nha Trang; 

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

- UBND các xa,̃ phường. 

 

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

UBND thành phố Nha Trang về 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 2992/SVHTT-QLVHGĐ ngày 29/12/2020 của Sở 

Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về việc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam; 

Căn cứ Công văn số 59-CV/BTGTU ngày 28/12/2020 của Ban Tuyên 

giáo Thành ủy Nha Trang về việc tổ chức tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. 

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

tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam như sau: 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 90 

năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu và bài học 

kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn của cách mạng Việt Nam. 

2. Tuyên truyền những bước tiến của đất nước sau mỗi kỳ đại hội Đảng, 

đặc biệt là những thành tựu nổi bật sau 35 năm đổi mới đất nước; tuyên truyền ý 

nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội Đảng các cấp; tuyên 

truyền việc tiếp tục thực hiện Cương lĩnh của Đảng (được bổ sung, phát triển 
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năm 2011), tuyên truyền các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng được 

thể hiện trong dự thảo các văn kiện trình đại hội Đảng lần thứ XIII. 

3. 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. 

4. Kiên quyết đấu tranh, bác bỏ các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các 

thế lực thù địch trong việc phủ nhận nền tảng tư tưởng, phủ nhận Cương lĩnh, 

đường lối lãnh đạo của Đảng; xuyên tạc công tác chuẩn bị nhân sự đại hội; phê 

phán các tư tưởng bè phái, cục bộ, chia rẽ gây mất đoàn kết trong Đảng, thái độ 

thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm xây dựng Đảng,…để đảm bảo đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp. 

II. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

2. TOÀN ĐẢNG BỘ, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN 

QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

3. KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI TRÊN NỀN TẢNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN, TƯ 

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

4. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC 

MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM 

5. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN 

NĂM 

6. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ 

NGHIỆP CỦA CHÚNG TA 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

1.1. Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan 

trên địa bàn thành phố như sau: 

a) Thực hiện treo băng-rôn dọc (theo maket hướng dẫn của Sở Văn hóa và 

Thể thao tại Công văn số 2922/SVHTT-QLVHGĐ ngày 29/12/2020) tuyên 

truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tại 

các tuyến đường trung tâm thành phố: Lê Thánh Tôn, Thái Nguyên, Tố Hữu, 

Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, Quang Trung, Nguyễn Thị 

Minh Khai, Nguyễn Traĩ, Ngô Gia Tự, Nguyễn Thiện Thuật, Thống Nhất, Trần 

Quý Cáp, Yersin, Võ Nguyên Giáp. Số lượng băng-rôn do đơn vị quyết định. 
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b) Thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại đường 23/10, cờ phướn tại Cầu 

Dứa, cầu sông Quán Trường (đường Võ Nguyên Giáp); cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ 

đuôi nheo tại khu vực Nga ̃Sáu , Ngã Bảy , Công viên 23/10, vòng xoay Ma ̃

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. 

c) Thực hiện các cụm pano tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (theo maket hướng 

dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao tại Công văn số 2922/SVHTT-QLVHGĐ ngày 

29/12/2020), cụ thể: 

- Thực hiện nội dung tuyên truyền: “NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI 

HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN 

VIỆT NAM”, tại các vị trí sau: 

+ Cụm pano đường Điện Biên Phủ: 48m
2
 

+ Cụm pano đại lộ Nguyễn Tất Thành: 70m
2
 

+ Cụm pano Công an thành phố: 40m
2
 

+ Cụm pano trường Trung học cơ sở Thái Nguyên: 50m
2
 

- Thực hiện nội dung tuyên truyền: “TOÀN ĐẢNG BỘ, TOÀN DÂN, 

TOÀN QUÂN TỈNH KHÁNH HÒA THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO 

MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG 

CỘNG SẢN VIỆT NAM”, tại cụm pano Nhà Thiếu Nhi tỉnh: 60 m
2
. 

Thời gian thực hiện các mục a, b, c: hoàn thành trước ngày 16/01/2021. 

1.2. Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh thành phố: 

Xây dựng và đưa tin, bài tuyên truyền về diễn biến, kết quả Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2. Các phòng, ban có trụ sở độc lập: 

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, văn hóa - văn nghệ, 

thể dục, thể thao chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

- Bắt đầu từ ngày 20/01/2021, thực hiện treo Quốc kỳ, cờ phướn và khẩu 

hiệu tuyên truyền trước trụ sở cơ quan với nội dung sau: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN 

THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

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

hướng dâñ 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. Bắt đầu từ ngày 20/01/2021 tổ chức treo Quốc kỳ , 

cờ phướn và khẩu hiệu với nội dung khẩu hiệu tuyên truyền như sau: 
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NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN 

THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn 

thể chính trị - xã hội thành phố quan tâm thực hiện tuyên truyền cổ động trực 

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

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Bắt đầu từ ngày 20/01/2021, thực hiện treo Quốc kỳ, cờ phướn và khẩu 

hiệu tuyên truyền trước trụ sở cơ quan với nội dung: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN 

THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

5. UBND các xã, phường: 

a) Tuyên truyền trực quan: 

- Thực hiện treo băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

+ Số lượng: 20 câu băng-rôn dọc; 

+ Kích thước: 02mx01m; 

+ Màu sắc: nền đỏ, chữ vàng; 

Đề nghị ghi tên đơn vị thực hiện ở phía dưới băng -rôn; thống nhất thực 

hiện băng-rôn dọc theo maket của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh quy định (đa ̃

đăng trên Trang Thông tin điện tử của Phòng Văn hóa và Thông tin). Thời gian 

thực hiện: hoàn thành trước ngày 16/01/2021. 

- Tổ chức treo Quốc kỳ, cờ phướn và khẩu hiệu chào mừng đại hội tại các 

cổng thôn, tổ dân phố văn hóa bắt đầu từ ngày 20/01/2021 với nội dung khẩu 

hiệu sau: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN 

THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

- Tuyên truyền, vận động các công ty, xí nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa 

bàn thực hiện treo cờ phướn và khẩu hiệu chào mừng đại hội bắt đầu từ ngày 

20/01/2021 với nội dung khẩu hiệu sau: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN 

THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

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

Tùy theo tình hình thực tế của địa phương mà 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 toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
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c) Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh: Thực hiện nghiêm việc tiếp âm 

từ thành phố để thông tin đến Nhân dân trên địa bàn được biết về diễn biến, kết 

quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đề nghị UBMTTQ.VN, các đoàn thể chính trị - xã hội, các phòng, ban, 

đơn vị, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố và UBND các xã , 

phường tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung hướng dâñ tại văn bản này./. 

 

Nơi nhận (VBĐT):  

- Sở Văn hóa và Thể thao (b/c); 

- UBND thành phố (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c); 

- Lãnh đạo phòng; 

- Lưu: VT, Trâm.  

KT. TRƯỞNG PHÕNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nhã 
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