
HUYỆN ỦY HÀM THUẬN BẮC
 BAN TUYÊN GIÁO

*
Số 49 -HD/BTGHU

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hàm Thuận Bắc, ngày 16 tháng 3 năm 2020

HƯỚNG DẪN
nội dung trang trí khánh tiết đại hội, gắn tổ chức các

 hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội đảng bộ 
các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

-----
Căn cứ Hướng dẫn số 114-HD/BTGTU, ngày 03/3/2020 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy “về hướng dẫn nội dung trang trí, khánh tiết Đại hội đảng bộ cấp 
cơ sở, Đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương; tổ chức các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ  
XIII của Đảng”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
- Tạo không khí sôi nổi, phấn khởi và động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp nhân dân trong huyện phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trước, 
trong và sau Đại hội Đảng các cấp; góp phần tổ chức thành công Đại hội đảng bộ 
các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Việc trang trí, khánh tiết Đại hội cần thống nhất bảo đảm đúng yêu cầu, 
thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm theo nguyên tắc, quy định của Đảng. 

- Việc tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ với quy mô, hình thức phù hợp 
với điều kiện phù hợp, gắn với chủ đề mừng quê hương đất nước đổi mới, ca ngợi 
Đảng, Bác Hồ kính yêu; thể hiện ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ 
quốc, phục vụ chào mừng Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng. 

II/ VỀ TRANG TRÍ KHÁNH TIẾT ĐẠI HỘI.
1. Trong Hội trường: Nhìn từ dưới lên lễ đài
1.1. Khẩu hiệu:
- Khẩu hiệu phía trên cùng, chính giữa hội trường hoặc phòng họp:
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM
- Khẩu hiệu hai bên vách hội trường hoặc phòng họp:
+ Bên trái: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ 

CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
+ Bên phải: Nội dung khẩu hiệu thể hiện quyết tâm thực hiện nhiệm vụ 

chính trị, hoặc chủ đề đại hội chi, đảng bộ cơ quan, đơn vị và xã, thị trấn.
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1.2. Cờ, ảnh lãnh tụ:
- Treo Cờ phía trên tùy theo điều kiện hội trường có thể lệch 1/3 bên trái 

hoặc giữa phông: Đảng kỳ (Cờ Đảng) treo bên trái. Quốc kỳ (Cờ Tổ quốc) treo bên 
phải. Tâm điểm búa liềm và ngôi sao phải ngang nhau.

- Ảnh Các-Mác và V.I.Lê-nin treo phía trên, bên phải của phông và cân đối 
giữa 2/3 phông còn lại (Các-Mác bên trái và V.I.Lê-nin bên phải).

- Tượng (ảnh) Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đặt hoặc treo phía dưới, chính giữa 
Đảng kỳ và Quốc kỳ.  Phía dưới, trước tượng (ảnh) Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt lẵng 
hoa hoặc bình hoa (nên là hoa sen). Trường hợp cờ được treo trên cột thì tượng bán 
thân Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt chếch phía dưới bên phải cột cờ.

(Chú ý: Không in cờ, ảnh lãnh tụ trên font nền của đại hội)
1.3. Maket phông chính: Đặt phía dưới cụm ảnh Các-Mác và V.I.Lê-nin. 
Nội dung tiêu đề đại hội: 
- Đối với đại hội toàn thể: 

ĐẢNG BỘ (CHI BỘ)  .. 
ĐẠI HỘI LẦN THỨ... 

NHIỆM KỲ...
...., ngày .... tháng .... năm 2020

- Đối với đại hội đại biểu: 
ĐẢNG BỘ   ....................

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ...
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

...., ngày .... tháng .... năm 2020
1.4. Bố trí vị trí Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội:
- Bàn Đoàn Chủ tịch (chính giữa lễ đài).
- Bàn Đoàn Thư ký (nhìn từ dưới lên bên trái cạnh bàn Đoàn Chủ tịch).
1.5. Bục phát biểu: Được đặt ở vị trí 1/3 chiều ngang của lễ đài (nhìn từ 

dưới lên tính từ phải sang trái).
1.6. Trước sân khấu có thể bố trí hàng hoa tươi (tùy từng nơi)
2. Ngoài hội trường.
2.1. Khẩu hiệu chung treo bên ngoài hội trường (phía trước):
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội  ..........  lần thứ...... nhiệm kỳ 2020 – 2025!



3

- Ví dụ 1: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã A lần thứ XI, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025!

- Ví dụ 2: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện B lần thứ 
XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

2.2. Hành lang hội trường có thể trang trí tranh cổ động hoặc triển lãm ảnh 
về các hoạt động của chi bộ, đảng bộ trong các nhiệm kỳ qua và trưng bày một số 
kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị 
mình.

3. Tuyên truyền trên các tuyến đường, cụm dân cư.
Các cấp ủy cơ sở chọn một số tuyến đường, cụm dân cư trên địa bàn để treo 

băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích để tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội.
4.  Về  khẩu  hiệu  tuyên  truyền:  Thực  hiện  theo  Hướng  dẫn  số  46-

HD/BTGHU, ngày 22/11/2019 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy “Tuyên truyền Đại  
hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

III/ VỀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, VĂN NGHỆ. 
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ, chào mừng đại hội đảng 

bộ cấp cơ sở và nhân dịp lễ kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, như: kỷ niệm 45 
năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và 
giải phóng quê hương Hàm Thuận (8/4); kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ 
Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) và các sự kiện khác của địa 
phương, đơn vị. Đa dạng về hình thức thể hiện, như: chương trình nghệ thuật, hội 
thi, hội diễn; trưng bày hình ảnh, panô, khẩu hiệu, tranh cổ động. 

- Đẩy mạnh phát động phong trào thi đua thực hiện phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới,  việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tuyên truyền, vận động toàn 
dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xây dựng môi trường văn 
hóa lành mạnh tại địa bàn dân cư; đồng thời tăng cường kiểm tra ngăn chặn và xử 
lý nghiêm các hành vi lợi dụng cơ sở thờ tự, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê 
tín dị đoan.

- Tăng cường việc đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch và 
những thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc và trên các mạng xã hội, góp phần 
thiết thực tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của 
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Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa 
độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”.

Lưu ý: Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nêu trên phù hợp với  
điều kiện cụ thể ở từng nơi và bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi  
cấp (Covid-19) theo chỉ đạo của cấp trên.

IV/ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN CHỦ YẾU.
1- Các cấp ủy cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các nội dung trang trí 

khánh tiết đại hội; tùy điều kiện từng nơi trang trí cờ, panô cổ động cho phù hợp, 
bảo đảm trang trọng, tiết kiệm; chú ý chỉ đạo nắm chắc tình hình tư tưởng trong cán 
bộ, đảng viên và nhân dân trước trong và sau đại hội; qua đó kịp thời phát hiện và 
xử lý những vấn đề nổi lên phát sinh. 

2- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn 
hóa - Thông tin và Thể thao đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trước, trong và 
sau Đại hội; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị huyện, xã, thị trấn việc treo cờ, băng 
rôn, panô, khẩu  hiệu và tổ chức các  hoạt  động  văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại 
hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội lần thứ 
XIII của Đảng.

3- Mặt trận, đoàn thể huyện tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, vận  động  cán 
bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, 
thực hiện nếp sống văn minh; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập 
thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng. Đồng thời theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của 
các tầng lớp nhân dân về việc lấy ý kiến góp ý vào các Dự thảo văn kiện trình Đại 
hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,
- Thường trực Huyện uỷ,
- TT. HĐND, UBND, TTUBMT huyện,
- Các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện,
- Các cấp uỷ cơ sở,
- Lưu Ban Tuyên giáo Huyện ủy. TRANG-50

 TRƯỞNG BAN

Ung Văn Tám
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