
DANG BQ TfNH Li?NG SON BANG CONG SAN VIT NAM 
HUYN uc BAC SO'N 

* Bc Son, ngày 28 tháng 02 nám 2020 
So 1415 - CV/HU 

Dá'y rnçinh tuyên truyê'n và trang trI khánh tiêt 
dçzi h5i dáng b5 các cap nhiin k 2020 - 2025 

KInh - Các dng b trirc thuc; 
- Các co' quan tuyên truyên huyn; 
- U ban MTTQ, các t chirc chinh trj - xâ hi huyn. 

Thiic hin Cong van so 2305-CV/BTGTU, ngày 27/02/2020 cüa Ban Tuyên 
giáo Tinh üy ye day rnanh  tuyên truyên Va trang trI khánh tiêt d?i  hi dàng b các 
cap nhiêrn kSi  2020 - 2025. 

Thu&ng trlrc Huyn ñy yêu câu các dãng b trrc thuc; các co' quail, dan v, 
Mt trn To quôc và các tO chirc chinh trj - xã hi huyn; các Ca quan tuyên truyên 
cüa huyn triên khai thiic hin tot mt sO nhim vi tr9ng tam sau: 

1. Tiêp tic dy mnh vic tuyên truyk, ph bin sâu rng d can b, dàng 
vien và Nhân dan các dan tc trong huyn nhn th(rc sâu sac nghIa, tam quan 
trpng cüa di hi và nhng quan diem, chü trtrang, djnh huó'ng 1ó nêu ti các van 
kin di hi dãng b các cap, Di hi XVII Dâng b tinh Va Di hi XIII cüa Dáng 
(Thzt'c hin theo Hzthng dan so 69 - HD/BTGHU, ngày 03/02/2020 cza Ban Tuyên 
giáo Huyn iy ye vic tuyên truyên dcii h5i dáng b.5 các cap tién tó'i Dgi hç5i dgi 
biêu toàn quOc lan tht' XIII cza Dáng). 

2. To chitc trang trI khánh tiêt dai  hi dâng b các cp nhim 2020 - 
2025, nhu sau: 

2.1. Ben ngoài dja ctini t clzá'c Dcii hi 
Bô trI c, panO, áp phIch, bang rOn.... ti khu trung tam hành chInh, các trçic 

duô'ng chInh, khu vi.Ic dông dan cu trén dja bàn, dc bit là xung quanh dja diem tO 
chtrc Di hôi. 

2.2. Ben ngoài H5i trtth'ng 
- Bô trI bang rOn, khâu hiu chào mirng Dai  hi. 
- Hành lang Hi tnrè'ng có th trang trI tranh c dng ho.c triên lam ânh các 

hot dng ni bt cüa dàng b các cap trong nhim k vita qua và tnmg bay mt so 
thành tim trong phát triên kinh tê - xä hi cüa ngành, dja phucrng, dan vi. 

2.3. Ben trong H3i Iru'ô'ng 
Bô trI b cuc san khâu nhIn tir di.ró'i len 1 dài. 
- Khdu hiu phIa trên chinh gizra Hi trzthng: 

BANG CONG SAN VIT NAM QUANG VINH MUON NAM 

- C&, ánh L5nh tu: 
± Treo Dâng k* và QuOc ki ye phIa ben trái cia lC dâi; Dâng k 0' ben trái, 

QuOc k' ó' ben phái. 
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+ Tirçrng ban than Chü tch H ChI Minh dt trén bic cao phIa dithi giCta 
Dàng và Quôc ki. Truèng hçip c duqc treo trên ct thI tuçmg ban than Chü tjch 
Ho ChI Minh du9'c dt chêch phIa truó'c ben phãi ct c. 

+ Anh Các Mac và V.I.Lênin treo phIa ben phâi cüa phông (Các Mac ben 
trái, Lenin ben phái). 

- Khu hiu hai ben cánh gà trong h(5i trwôiig. 

+ Ben trái: BANG CQNG SAN VItT NAM - NGU'O'I LANH BiO, TO 
CH1C MQI THANG LQI CUA CAd MANG  VI1T NAM 

+ Ben phâi: Ni dung khu hiu gn vó'i mc tiêu, quy& tam thirc hin ngh 
quyêt, nhim v di hi dâng b. 

- Ben du'ói chán phông có thJ b trI rnç5t hang chu cay cánh, hoa tu'o'i. 
+ Hoa trang tn dt & phIa duó'i, triiác tucrng Chü tch H Chi MinE. 
± Viêc dt 1ng hoa, cay cânh phãi phi hpp vó'i khOng gian cüa 1 dài, mang 

tInh thâm m cao. 
- Bó trI ben trái và ben phái cánh gà san khá'u 02 tm Panó mang ni dung 

khau hiu hành dng hoc chi't dê cza Di hi. 
- GiIi'a san khá'u là bàn Doàn c1n'i tich. 
- Bzic phát biê'u du'çic dt a vj trI 1/3 chiu ngang cza lê dài tInh tic ben phái 

sang trái. 
- Ben trái san kMu bó' trI bàn Thu' Jc) dai hói. 
- Trzthc san khá'u có the' bó' tn hang hoa tu'o'i (thy theo diéu kin timg dcm 

vj,). 
- Maketphông chInh. Ditphia dithi ánh C.Mác và V.I.Lênin 

BANG BQ 

PAl HQI BI BI1U LAN THt1.... 
NHh1M KY 2020-2025 

 ngày tháng nám 2020 

Lu'u thj i'ói dai lzôi clii bô:  

Trang trI khánh tit nhu' trên nhung Maket phông chInE nliir sau: 

CHIBQ 

Bid 1101 CIII BQ 
NH1IM KY 2020-2025 

 ngày  tháng  náin 2020 

Thu?ng trrc Huyn üy yêu cu các don v can ciTr COng van nay chi d?o  tO 
chirc vic tuyên truyên vâ trang trI khánh tiêt di hi dâng b các cap nhim kr 
2020 - 2025 nghiêrn tc, trang tr9ng, thiêt thuc, hiu qua dng quy dinh; thy diêu 



T/M BAN THUONG V 
THIJ TFIIJONG TRLJC 

Hoàng Van Hông 
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kin cii th có th tang cuô'ng ci phuón, panô c &5ng, hmnh ânh... d gop phn lam 

trang tr9ng cho di hOi./. 

No'i nhân:  
- Ban Tuyên giáo Tinh fiy (B/c), 
- ThuOig trirc Huyn üy (B/c), 
- Các Ban XD Dãng, VPHIU, 
-NEirKInhgtri, 
- Các chi bô trrc thuc, 
-LxuVT. 
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