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HƯỚNG DẪN

Hoạt động thông tin, tuyên truyền chào mừng 76 năm

Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946-18/10/2022), 77 năm

Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945-23/10/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 527/KH-UBND-VHTT ngày 26/01/2022 của

UBND thành phố Nha Trang về việc tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và

sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022 trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Hướng dẫn số 203-HD/BTGTU ngày 07/02/2022 của Ban Tuyên

giáo Thành ủy Nha Trang về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện

lịch sử quan trọng năm 2022; Công văn số 260-CV/BTGTU ngày 24/5/2022 của

Ban Tuyên giáo Thành ủy về khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị

quyết Đại hội XIII của Đảng.

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

tuyên truyền chào mừng 76 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946-

18/10/2022), 77 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945-

23/10/2022) như sau:

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Tuyên truyền bối cảnh lịch sử, diễn biến và ý nghĩa của sự kiện Bác Hồ

đến vịnh Cam Ranh; tình cảm của Bác Hồ đối với miền Nam nói chung và Nhân

dân Khánh Hòa nói riêng, tình cảm của Nhân dân Khánh Hòa đối với Bác Hồ.

Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, ý chí quyết tâm

bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc ta mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người tiêu

biểu cho ý chí đó; khẳng định những công lao to lớn, những giá trị về tư tưởng,

đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc ta; giáo dục lý

tưởng, truyền thống yêu nước, bồi dưỡng lòng tự hào và củng cố niềm tin vào

con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

- Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử quan trọng của cuộc chiến đấu chống thực

dân Pháp trở lại xâm lược nước ta trong 101 ngày đêm của quân và dân Nha

Trang - Khánh Hòa tại mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa. Khơi dậy niềm tự hào

của các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về những ngày tháng hào hùng mà

lớp cha anh đã chiến đấu, hy sinh tại mặt trận; phát huy tinh thần và những giá

trị lịch sử mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến trong công cuộc xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, dân

chủ, văn minh.

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

1. Hình thức:

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan như

treo cờ Tổ quốc, trang trí cờ phướn, pa nô, khẩu hiệu, băng-rôn…
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- Tổ chức sinh hoạt chính trị trong nội bộ các phòng, ban, đơn vị, tổ chức

chính trị - xã hội từ thành phố đến xã, phường.

- Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh xã, phường.

2. Thời gian: từ ngày 15/10/2022 đến ngày 30/10/2022.

3. Hình thức: băng-rôn dọc kích thước 2x0,8m, nền màu đỏ, chữ màu

vàng, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm, ghi tên đơn vị thực hiện ở phía dưới băng-rôn.

III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh

(18/10/1946-18/10/2022)

2. Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng

chiến (23/10/1945-23/10/2022)

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

cách mạng Việt Nam

4. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa,

con người Việt Nam để phát triển đất nước

5. Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư

tưởng Hồ Chí Minh

6. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

7. Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn

8. Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội

9. Kế tục trung thành sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vững

bước đi lên chủ nghĩa xã hội

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

minh

11. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm

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

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

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

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

- Thực hiện 02 cụm pano tại các vị trí sau:

+ Cụm pano trước trường Trung học cơ sở Thái Nguyên với khẩu hiệu:

“Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh

(18/10/1946-18/10/2022)”

+ Cụm pano gần Công an thành phố với khẩu hiệu:

“Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng

chiến (23/10/1945-23/10/2022)”

Hoàn thành trong ngày 10/10/2022.

- Thực hiện treo băng-rôn dọc tuyên truyền chào mừng 76 năm Ngày Bác

Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946-18/10/2022), 77 năm Ngày Nha Trang -

Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945-23/10/2022) tại các tuyến đường trung tâm
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thành phố như đường Thái Nguyên, Lê Thánh Tôn, Trần Hưng Đạo, Hùng

Vương, Hoàng Hoa Thám, Yersin, Quang Trung, Minh Khai, Nguyễn Trãi, Ngô

Gia Tự, Võ Nguyên Giáp. Số lượng băng-rôn do đơn vị quyết định theo kinh phí

được phân bổ năm 2022.

- Thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên 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 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, Yersin, Quang Trung.

- Rà soát, kiểm tra lại các pano trên địa bàn, pano nào đã cũ, nhạt màu,

nội dung khẩu hiệu cũ thì cho thay mới với các khẩu hiệu từ số 3 đến số 13.

2. Các phòng, ban, đơn vị có trụ sở làm việc độc lập:

Tổ chức hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan bằng khẩu hiệu, băng-

rôn hoặc hiển thị trên màn hình điện tử tại trụ sở cơ quan, đơn vị và tổ chức các

hoạt động sinh hoạt, văn hóa, văn nghệ để chào mừng 76 năm Ngày Bác Hồ đến

vịnh Cam Ranh (18/10/1946-18/10/2022), 77 năm Ngày Nha Trang - Khánh

Hòa kháng chiến (23/10/1945-23/10/2022).

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

hướng dẫn 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 hiển thị

trên màn hình điện tử để chào mừng 76 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh

(18/10/1946-18/10/2022), 77 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến

(23/10/1945-23/10/2022).

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

đoàn Nha Trang, Liên đoàn Lao động thành phố quan tâm thực hiện tuyên

truyền cổ động trực quan bằng khẩu hiệu, băng-rôn hoặc hiển thị trên màn hình

điện tử để chào mừng 76 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946-

18/10/2022), 77 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945-

23/10/2022).

5. UBND các xã, phường:

a) Tuyên truyền trực quan:

- Treo băng-rôn dọc tuyên truyền chào mừng 76 năm Ngày Bác Hồ đến

vịnh Cam Ranh (18/10/1946-18/10/2022), 77 năm Ngày Nha Trang - Khánh

Hòa kháng chiến (23/10/1945-23/10/2022) tại các tuyến đường chính trên địa

bàn. Cụ thể: thực hiện in khẩu hiệu số 1 và khẩu hiệu số 2, mỗi khẩu hiệu 02

băng-rôn dọc. Tùy theo điều kiện kinh phí của địa phương, có thể thực hiện

nhiều hơn số lượng băng-rôn do Phòng hướng dẫn.

Gửi minh chứng qua tài khoản zalo của bà Trâm - chuyên viên phòng

VHTT để tổng hợp.

- Hiển thị các khẩu hiệu tuyên truyền trên màn hình led trước trụ sở

UBND xã, phường.

- Rà soát, cho thay mới các cờ phướn, Quốc kỳ đã bị cũ, rách, phai màu

tại các cổng thôn, tổ dân phố văn hoá và trụ sở UBND xã, phường.



4

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

Nghiên cứu tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao

để chào mừng 76 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946-

18/10/2022), 77 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945-

23/10/2022) căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương.

c) Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh cơ sở:

Chỉ đạo chuyên trách đài truyền thanh thực hiện tuyên truyền chào mừng

76 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946-18/10/2022), 77 năm

Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945-23/10/2022) theo tài

liệu hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đăng tải tại địa chỉ:

https://tuyengiaokhanhhoa.vn/tai-lieu?type=tai-lieu-tuyen-truyen.

Trên đây là Hướng dẫn hoạt động thông tin, tuyên truyền chào mừng 76

năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946-18/10/2022), 77 năm Ngày

Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945-23/10/2022)./.

Nơi nhận:

- Như mục IV (VBĐT);

- UBND thành phố (VBĐT, b/c);

- Trang thông tin điện tử của Phòng;

- Lãnh đạo Phòng;

- Lưu: VT, Trâm.

TRƯỞNG PHÒNG

Cao Đình Trung
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