
QUẬN ỦY QUẬN 1 

BAN TUYÊN GIÁO 

* 

Số  02 - HD/BTG 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Quận 1, ngày  25 tháng 02 năm 2015 

HƢỚNG DẪN 

về việc trang trí, khẩu hiệu trong Hội trƣờng  

––––––– 

Thực hiện Công văn số 729 -CV/BTGTU ngày 21 tháng 3 năm 2012 của 

Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc treo, trang trí cờ Đảng, cờ Nước đặt tượng bán 

thân Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 164-KH/QU, ngày 22 tháng 01 năm 2015 

của Ban Thường vụ Quận ủy về tuyên truyền Đại h i Đại bi u Đảng b  quận 1   n 

th  XI, nhiệm    2015 – 2020, tiến tới Đại h i Đại bi u Đảng b  thành phố Hồ Chí 

Minh   n th  X, nhiệm    2015 – 2020, nhằm góp ph n thống nhất trong việc 

trang trí,  hẩu hiệu trong các h i trường tại cơ sở, Ban Tuyên giáo Quận ủy hướng 

dẫn như sau: 

 1. Trang trí trong Hội trƣờng (hoặc phòng họp)  

 Trong Hội trƣờng nhìn từ dƣới lên: 

          - Phía trên mặt phông sân  hấu chính, giữa h i trường có  hẩu hiệu: 

          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM 

          - Trên phông màn bên trái, nhìn từ dưới  ên có cờ và ảnh  ãnh tụ: 

  + Cờ Đảng: Chiếc búa đặt chếch  ên 45 đ  so với chiều ngang  á cờ; 

chiếc  iềm vắt ngang chiếc búa; đỉnh  ưỡi  iềm tạo thành đường thẳng với mặt trên 

đ u búa; mặt trên cán  iềm tạo thành đường thẳng với mặt dưới đ u búa; đỉnh dưới 

cán  iềm tạo thành đường thẳng ngang với đỉnh dưới cán búa. 

  + Cờ Nƣớc: Các cạnh của cánh sao thẳng hàng; m t cánh sao hướng 

thẳng đ ng  ên trên; các cánh sao bằng nhau. 

 Lƣu ý : Đường  ính búa  iềm và sao vàng bằng 4/10 chiều ngang của mỗi  á 

cờ; tâm búa  iềm của cờ Đảng đặt đúng tâm của  á cờ; sao vàng của cờ Nước có 

đỉnh sao phía trên ngang bằng đỉnh  ưỡi  iềm cờ Đảng. Màu nền  á cờ màu đỏ tươi. 

Đề nghị cấp ủy cơ sở Đảng  i m tra và có điều chỉnh đúng quy định, phải cân đối 

giữa cờ Đảng và cơ Nước. Ban Tuyên giáo gửi  èm mẫu,  ích thước đ  các đơn vị 

đối chiếu và điều chỉnh cho phù hợp. Các cơ sở đảng truy cập vào Website của 

Đảng b  quận 1 vào mục tài  iệu tuyên truyền đ  tham  hảo mẫu cờ Đảng, cờ 

Nước theo địa chỉ: http://www.quanuy1hcm.org.vn 

  + Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt dưới, chính giữa cờ Đảng, cờ 

Nước (có hoa sen quanh dưới chân tượng Bác Hồ). 

  + Ảnh Các Mác, V.I. Lênin  iền nhau (Các Mác bên trái, Lênin bên 

phải), treo bên phải giữa trên bảng tiêu đề. 

http://www.quanuy1hcm.org.vn/
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  + Bục phát bi u đặt phía bên phải h i trường (không đặt phía trước 

Tượng (hoặc ảnh) Chủ tịch Hồ Chí Minh). 

 2. Trang trí phục vụ Đại hội  

 2.1. Trang trí trong Hội trường: trang trí giống như mục số 1  

 2.2. Trang trí khẩu hiệu Đại hội 

          – Tiêu đề đại h i đặt dưới ảnh Các Mác, Lênin: 

          ĐẢNG BỘ (CHI BỘ)……...………………………(tên của cơ sở Đảng) 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU (ĐẠI HỘI ĐẢNG VI N) ĐẢNG BỘ (CHI BỘ) L N THỨ… 

NHIỆM KỲ 2015 – 2020 

          – Hai bên cánh gà h i trường, có  hẩu hiệu (nếu phòng họp hẹp, có th  treo 

bằng băng – rôn trên hai bên vách): 

 + Khẩu hiệu 1: 

(1)  SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP 

THEO GƢƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI 

           Hoặc: 

SÁNG SUỐT LỰA CHỌN ĐẢNG VI N ƢU TÚ B U VÀO 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ (CHI BỘ) L N THỨ ……. 

NHIỆM KỲ 2015 - 2020 

 + Khẩu hiệu 2: Khẩu hiệu phản ảnh tập trung nhất chủ đề n i dung nhiệm 

vụ chính trị của đảng b /chi b  tổ ch c đại h i. Ví dụ: 

ĐẢNG BỘ, CHÍNH QU ỀN VÀ NH N D N QUẬN 1 

RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI  

L N THỨ XII CỦA ĐẢNG 

Hoặc: 

ĐẢNG BỘ, CHÍNH QU ỀN VÀ NH N D N PHƢỜNG…………… 

QU ẾT T M THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QU ẾT ĐẠI HỘI  

ĐẢNG BỘ PHƢỜNG, CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC L N THỨ XII 

 Hoặc: 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NGƢỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI 

THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM MUÔN NĂM 

Hoặc:  

CHỦ NGHĨA MÁC – L NIN, TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH  

LÀ NỀN TẢNG TƢ TƢỞNG VÀ KIM CHỈ NAM  

CHO MỌI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
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          2.3. Trang trí ngoài Hội trường (hoặc phòng họp) đại hội 

          - Trước cửa h i trường, có th  treo  hẩu hiệu: 

           NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU (ĐẠI HỘI ĐẢNG 

VIÊN) ĐẢNG BỘ (CHI BỘ)…….    L N THỨ ……, NHIỆM KỲ 2015 - 2020. 

         Hoặc: 

  CHÀO MỪNG ĐẠI BIỂU VỀ DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU (ĐẠI HỘI 

ĐẢNG VIÊN) ĐẢNG BỘ (CHI BỘ)…….    L N THỨ ……, NHIỆM KỲ 

2015 - 2020. 

 3. Tuyên truyền trên một số tuyến đƣờng lớn trên địa bàn (dành cho 

Đảng bộ 10 phƣờng) 

 Các phường chọn những tuyến đường  ớn trên địa bàn phường đ  treo cờ, 

băng rôn với n i dung  hẩu hiệu tuyên truyền theo Kế hoạch số 164-KH/QU, ngày 

22 tháng 01 năm 2015 của Ban Thường vụ Quận ủy về tuyên truyền Đại h i Đại 

bi u Đảng b  quận 1   n th  XI, nhiệm    2015 – 2020, tiến tới Đại h i Đại bi u 

Đảng b  thành phố Hồ Chí Minh   n th  X, nhiệm    2015 – 2020. 

 Ngoài ra có th  sử dụng m t số  hẩu hiệu sau:  

 - Nhiệt  iệt chào mừng đại h i đảng b  các cấp nhiệm    2015 - 2020 

 - Nhiệt  iệt chào mừng Đại h i đại bi u toàn quốc   n th  XII Đảng C ng 

sản Việt Nam 

 - Phát tri n  inh tế  à nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng  à nhiệm vụ then 

chốt, xây dựng văn hóa  à nền tảng tinh th n của xã h i 

 - Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cu c đổi mới, xây dựng thành công và 

bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã h i chủ nghĩa 

 - Đảng C ng sản Việt Nam - Người  ãnh đạo, tổ ch c mọi thắng  ợi của 

Cách mạng Việt Nam muôn năm 

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

  
Nơi nhận: 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 
- Phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo 
Thành ủy; 

- Văn phòng và các Ban Quận ủy; 
- Phòng Văn hóa thông tin th  thao Quận 1; 
- Trung tâm văn hóa Quận 1; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

đoàn th  quận; 

- Các cơ sở đảng; 
- Lưu Ban Tuyên giáo. 

K/T TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lê Hƣơng 
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