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HƯỚNG DẪN 

Hoạt động tuyên truyền trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao 

chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2021) và 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa 

(24/02/1930 - 24/02/2021) và mừng Xuân Tân Sửu 2021 

 

Căn cứ Công văn số 2921/SVHTT-QLVHGĐ ngày 29/12/2020 của Sở Văn 

hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về hướng dẫn tuyên truyền quý I năm 2021; 

Căn cứ Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU ngày 28/12/2020 của Ban Tuyên 

giáo Thành ủy Nha Trang về công tác tuyên truyền quý I năm 2021. 

Để góp phần nâng cao nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố, qua đó cổ vũ, động viên hăng hái 

thi đua ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã 

hội, an ninh - quốc phòng của địa phương năm 2021, 

Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố hướng dẫn hoạt động tuyên truyền 

cổ động trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng 91 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và 91 năm 

Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2021) và mừng 

Xuân Tân Sửu 2021, cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn 

có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng 

định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó 

khăn, thử thách; nêu bật những truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm 

trong suốt chặng đường cách mạng 91 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ thành phố Nha Trang, nhất là trong gần 

36 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước; khẳng định sức sống của Đảng 

trong mối liên hệ mật thiết, máu thịt với Nhân dân, ngoài lợi ích của Nhân dân, 

Đảng ta không còn lợi ích nào khác; khẳng định niềm tin của Nhân dân đối với 

Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước. 

2. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác 

các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn 

chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm 

lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. 

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan bằng 

hình thức trang trí cờ phướn, treo pano, băng-rôn, khẩu hiệu, áp phích và tuyên 

truyền trên Đài Truyền thanh cơ sở. 
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2. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao, sinh hoạt 

của các đoàn thể chính trị - xã hội và thôn, tổ dân phố. 

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

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

a) Tổ chức thực hiện hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên 

địa bàn thành phố như sau: 

- Thực hiện tuyên truyền trực quan tại cụm pano Trường Trung học cơ sở 

Thái Nguyên về nội dung: Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021) 

Thời gian thực hiện: hoàn thành trong ngày 29/01/2021. 

- Thực hiện tuyên truyền trực quan tại cụm pano Công an thành phố, cụm 

pano Hòn Rớ, cụm pano Điện Biên Phủ với nội dung: Nhiệt liệt chào mừng 

thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt 

Nam  

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong chiều ngày 02/02/2021. 

- Thực hiện tuyên truyền trực quan tại cụm pano Nhà Thiếu Nhi tỉnh 

Khánh Hòa với nội dung: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, 

mừng Xuân Tân Sửu 2021 

Thời gian thực hiện: hoàn thành trong ngày 03/02/2021. 

- Thực hiện tuyên truyền trực quan tại cụm pano Trường Trung học cơ sở 

Thái Nguyên về nội dung: Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng 

bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930-24/02/2021) 

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 18/02/2021. 

- Thực hiện tuyên truyền trực quan tại cụm pano Hòn Rớ, cụm pano Điện 

Biên Phủ với nội dung: Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thành phố Nha 

Trang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021 

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 18/02/2021. 

- Thực hiện treo băng-rôn dọc tuyên truyền về nội dung Mừng Đảng - 

Mừng Xuân Tân Sửu 2021, chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh 

Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2021) tại các tuyến đường trung tâm thành phố 

như đường Thái Nguyên, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trãi, Ngô Gia Tự, Nguyễn Thị 

Minh Khai, Hùng Vương, Quang Trung, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thiện 

Thuật. Số lượng do Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quyết định theo 

kinh phí UBND thành phố phê duyệt. 

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

Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 02/02/2021. 

b) Hoạt động văn hóa - văn nghệ: 

- Hội thi múa Lân - Sư - Rồng thành phố lần thứ XX-2021 từ ngày 

25/01/2021 đến ngày 28/01/2021. 

- Liên hoan hát Dân ca - Nhạc cổ thành phố lần thứ XV-2021 từ ngày 

29/01/2021 đến ngày 01/02/2021. 

2. Các phòng, ban có trụ sở độc lập: 

Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền trực quan bằng khẩu hiệu, băng-

rôn, chạy chữ trên màn hình led trước trụ sở cơ quan, đơn vị mình; kiểm tra, 

thay thế Quốc kỳ, cờ phướn các loại bị rách, cũ, bạc màu tại trụ sở cơ quan, đơn 

vị để chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 

- 03/02/2021) và 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 

24/02/2021) và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao tùy 

theo điều kiện thực tế của đơn vị. 

3. Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: 

Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cho 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 chạy chữ trên màn hình led; kiểm tra, thay thế Quốc kỳ, cờ 

phướn các loại bị rách, cũ, bạc màu và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn 

nghệ, thể dục, thể thao tại đơn vị trường học để chào mừng 91 năm Ngày thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và 91 năm Ngày thành 

lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2021) tùy theo điều kiện thực 

tế của từng đơn vị. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thành 

đoàn Nha Trang, Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện tuyên truyền trực 

quan bằng khẩu hiệu, băng-rôn, treo Quốc kỳ, cờ phướn trước trụ sở cơ quan để 

chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2021) và 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 

24/02/2021). 

5. UBND các xã, phường: 

5.1. Tuyên truyền trực quan: 

a) Chỉ đạo công chức văn hóa - xã hội thực hiện tuyên truyền cổ động trực 

quan bằng băng-rôn, khẩu hiệu về Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu 2021, 

chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2021) và 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 

24/02/2021), cụ thể như sau: 

- Số lượng băng-rôn dọc thực hiện: 

+ Tuyên truyền Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu 2021 gắn với chào 

mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2021): 20 câu.  
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+ Tuyên truyền chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh 

Hòa (24/02/1930 - 24/02/2021): 10 câu. 

- Kích thước: 02mx0,8m; nền đỏ, chữ vàng, ghi tên đơn vị thực hiện ở 

phía dưới băng-rôn. 

Đề nghị công chức văn hóa - xã hội xã, phường báo cáo số lượng và chụp 

hình từng băng-rôn, gửi về cho đ/c Trâm để tổng hợp. Phòng Văn hóa và Thông 

tin sẽ bố trí lịch kiểm tra thực tế để đối chiếu, báo cáo UBND thành phố. 

b) Tổ chức trang trí cờ, khẩu hiệu tại các cổng thôn, tổ dân phố văn hóa. 

Tuyệt đối không để cờ Tổ quốc, cờ phướn rách, cũ, bạc màu tại các cổng thôn, 

tổ dân phố văn hóa theo chỉ đạo của UBND thành phố. Thống nhất hình thức 

trang trí tại cổng thôn, tổ dân phố văn hóa như sau: 

- Trên cổng: chính giữa treo cờ Tổ quốc, hai bên treo cờ phướn các màu. 

- Trước cổng treo khẩu hiệu với nội dung sau: Mừng đất nước đổi mới, 

mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 2021 

- Hai bên cổng: bên phải treo cờ Tổ quốc, bên trái treo cờ Đảng, nhìn từ 

ngoài vào. 

5.2. Hoạt động văn hóa - văn nghệ: 

Tổ chức Hội thi văn nghệ quần chúng, thi đấu các giải thể thao Mừng 

Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu 2021, chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ 

tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2021) và Tết cổ truyền của dân tộc. 

Lưu ý: Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo công chức Văn hóa - Xã 

hội hướng dẫn đơn vị quảng cáo treo băng-rôn thật chặt, ngay thẳng, đúng quy 

định, tuyệt đối không để đứt dây gây mất mỹ quan đô thị. Nếu xã, phường để 

băng-rôn tuyên truyền đứt dây gây mất mỹ quan đô thị thì Phòng Văn hóa và 

Thông tin sẽ thực hiện trừ điểm thi đua năm 2021 theo quy chế. 

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Phòng Văn hóa và Thông tin thống nhất thời gian Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao thành phố và UBND các xã, phường thực hiện công tác 

tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn dọc như sau: 

- Tuyên truyền Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu 2021 gắn với chào 

mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2021): từ ngày 25/01/2021 đến ngày 15/02/2021. 

- Tuyên truyền chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh 

Hòa (24/02/1930 - 24/02/2021): từ ngày 17/02/2021 đến ngày 27/02/2021.  

V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 

2021 

2. Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2021) 
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3. Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa 

(24/02/1930 - 24/02/2021) 

4. Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thành phố Nha Trang ra sức thi đua 

thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

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

cách mạng Việt Nam 

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

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm 

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

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

Trên đây là hướng dẫn hoạt động tuyên truyền trực quan, văn hóa - văn 

nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ 

tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2021) và mừng Xuân Tân Sửu 2021./. 

 
Nơi nhận (VBĐT):  
- Sở Văn hóa và Thể thao (b/c); 

- UBND thành phố (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c); 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Thành đoàn Nha Trang; 

- Liên đoàn Lao động thành phố; 

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

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

- UBND các xã, phường; 

- Trang thông tin điện tử của Phòng; 

- Lãnh đạo Phòng; 

- Lưu: VT, Trâm. 

KT. TRƯỞNG PHÕNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nhã 
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