
TỈNH ỦY HƯNG YÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số %*L- HD/BTGTU Hưng Yên, ngày thảng 02 năm 2020

HƯỚNG DẪN
Nội dung khánh tiết dại hội Đảng các cấp

hực hiện Kế hoạch số 185-KH/TƯ ngày 08/10/2019 của Ban Thường vụ 
7ŨẤotị 6a*7ỹ Tỉnh uỷ về việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc trang trí, 
YỉuQỉim CỈ*A khánh tiết phục vụ đại hội như sau:
Y ã ư í S t y  I - MỤC ĐÍCH, YEU CẦU

'  ̂  A/ỹựyYhl Ị _ Nhăm góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 
^^* ÌD ảng  bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được 

trang trọng.
2- Tạo khí thế thi dua sôi nổi để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng 

lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trước, 
trong và sau Đại hội Đảng; thảo luận, góp ý vào các văn kiện đại hội, tạo tiền đề quan 
trọng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyêt của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

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

II - NỘI DUNG VÀ HÌNII THỨC
Việc trang trí khánh tiết đại hội Đảng từ cấp cơ sở đến cấp huyện và tương 

dương thực hiện thống nhất như sau:
1- Trong Hội trưòng: Nhìn từ dưới lên lễ dài:
1.1- Khẩu hiệu:
- Khấu hiệu phía trên cùng, chính giữa hội trường hoặc phòng họp:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MƯON NĂM!
- Khẩu hiệu hai bên vách (cánh gà) hội trường hoặc phòng họp:
+ Bên trái (chọn 1 trong 2 nội dung khấu hiệu):
* SÓNG, CHIẾN ĐÁU, LAO ĐỘNG, HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC 

I-IỒ VĨ ĐẠI!
* TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN TÍCH cực HỌC TẬP VÀ 

LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINII!
+ Bên phải là một khấu hiệu thế hiện việc quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính 

trị hoặc chủ đề đại hội của địa phương, đơn vị.
1.2- Cờ, ảnh lãnh tụ:
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- Treo Cờ phía trên, lệch 1/3 bên trái của 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.

- Ánh Các-Mác và V.I.Lê-nin treo phía trên, bên phải của phông và cân dối 
giữa 2/3 phông còn lại.

- 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).

(Chú ý: Không in cờ, ảnh lãnh tụ trực tiếp trên font nền của đại hội)
1.3- Tiêu đề Đại hội: đặt phía dưới cụm ảnh Các-Mác và V.I.Lê-nin. Nội 

dung tiêu đề đại hội:
ĐẢNG Bộ (CHI B ộ)............

ĐẠI HỘI LẦN THỨ...
NHIỆM KỲ...

...., ngày .... tháng .... năm 2020

1.4- Bố trí vị trí Đoàn chủ tịch và Đoàn thư kỷ 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).
2- Ngoài hội trường: Khẩu hiệu chung treo bên ngoài hội trường:
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội......... lần thứ...... nhiệm kỳ 2020 - 2025!
- Ví dụ 1: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biêu Đảng bộ xã A lần thứ XVI, 

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

XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
3. Tuyên truyền trcn các tuyến đường của địa phương
Các địa phương, dơn vị chọn một (hoặc một số) tuyến đường lớn trên địa bàn 

để treo băng rôn với nội dung khẩu hiệu tuyên truyền theo Hướng dẫn của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy.

III- TỎ CIIỨC THựC HIỆN
1. Ban Thường vụ huyện uỷ, thị ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ chỉ 

đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các nội dung đại hội; Ngoài ra, tùy điều kiện cụ thể của 
các đảng bộ, chi bộ cơ sở, việc trang trí có thê được tăng cường (như cờ phướn, panô 
cổ động, bảng điện tử, hình ảnh...) để trang trọng và góp phần làm sinh động nội 
dung của đại hội; bảo đảm sự nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối 
hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn việc treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, bẳng 
điện tử... gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; triển lãm thành tựu 
kinh tế - xã hội, gắn biển công trình..., chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chỉ dạo, triển
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khai hoạt động thông tin, cổ động; rà soát hệ thống truyền thanh, đài truyền thanh 
cấp huyện và cơ sở đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ tổ chức đại hội Đảng các cấp và - 
các nhiệm vụ của địa phương.

3. Báo Ilưng Yên, Đài Phát thanh -  Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phố Hiến; các 
địa phương, cơ quan, đơn vị có ấn phẩm, bản tin, Trang thông tin điện tử...; Đài 
truyền thanh huyện, thị xã, thành phố và cơ sở tích cực tuyên truyền về công tác 
chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng; cổ động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển 
kinh tế - xã hội, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020 và đại hội 
Đảng các cấp.

4. ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 
và các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị, căn cứ hướng dẫn tổ chức triển khai việc 
trang trí, khánh tiết đại hội Đảng ở cơ quan, đơn vị.

Đề nghị các địa phương, đơn vị căn cứ hướng dẫn này tổ chức thực hiện đảm 
bảo sự nghiêm túc và trang trọng đại hội Đảng tại địa phương, cơ quan, dơn vị. 
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các địa phương, cơ quan, dơn 
vị, phản ánh kịp thời về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để được hướng dẫn bổ sung.

Vậy, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhân: TRƯỞNG BAN
- Ban Tuyên giáo TW, (để báo cáo)
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,
- ủ y  ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - 

xã hội tỉnh,
- Sở VH, TT&DL; Sở TT&TT; Báo Hưng 

Yên; Đài PT-TH tỉnh; Tạp chí Phố Hiến; HỘI 
Nhà báo tỉnh,

- Ban Thường vụ; BTG (Tuyên huấn, Phòng 
CTĐ&CTCT) huyện ủy, thị ủy, thành uỷ, 
ĐUTT Tỉnh uỷ,

- Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban,
- Phòng TTBCXB và các phòng thuộc Ban,
- Lưu TH.

Trần Thị Thanh Thủy
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