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DANG CONG SAN VIT NAM 

Ha Ni, ngây24 tháng 2 nàm 2020 

KInh gi.'ci. - Các tinh üy, thãnh iiy, 
- Các ban Dãng, Ban can si.r dng, dàng doãn, dàng 

üy trirc thuc Trung uang, 
- Uy ban Trung rong Mt trn To quôc Vit Nam, 

Trung ucing các to chic chInh tr - xa hi, 

Can cir Chi thj s 35-CT/TW ngày 30/5/20 19 cüa B ChInh trj ye di h5i 
dáng bó các cã'p tiên tài Dai hói dai biu toàn quóc lan th XIII cza Dthng và 
Kêt 1un so 01-KL/TBTCPV ngày 12/6/201'9ciia Tiêu ban To chüc phi,ic vii 
Di hi ye vic phán cong nhiém vu tO chc ph.ic vu Dcii hç5i XIII cia Dthng; 
Nghj dnh so 111/2018/ND/CF ngày 31/8/2018 cüa ChInh phii Quy ä'inh ye ngv 
thành lap, ngày truyên thO'ng, ngày hithng i'tng cz.a các b, ngành, dia phi€rng; 
Ban Tuyên giáo Trung ucrng hiiàng d.n trang trI khánh tiêt ye dai  hi dáng bt 
các cap nhim kS'  2020 - 2025, nhu sau: 

1. Ben ngoãi dla  dim to chirc Di hi 

Bô trI c, panô, ap phich, bang ron.... tai  khu trung tam hành chInh, các tric 
duäng chInh, khu vrc dOng dan c.r trên dia bàn, dc bit là xung quanh dja diem to 
chirc Dai  hi. 

2. Ben ngoài Hi trtr&ng 

- Bô trI bang rOn, khu hiu chào mirng Di hi. 

- Hãnh lang Hi tru&ng có th trang trI tranh c dng ho.c triên lam ânh ye 
các hoat dông nOi bat cia dãng bô cac c.p trong nhim kS'  vüa qua và trLrng bay 
mt so thành tiru trong phát trin kinh th - xa hi cüa dja phuGng, dcrn v, ngành. 

3. Ben trong Hi trtrông: B trI b cic san khu nhmn tr duOi len lé dài 

3.1. Khdu hiu phIa ti-en chInh giI?a Hi truàng 

BANG CONG  SAN VIT NAM QUANG VINH MUON NAM 

3.2. Go', ánh Lãnh tu 

- Treo Dâng k' và Quc kS'  v phIa ben trái ca 1 dài; Dáng k' ô ben trái, 
Quôc k' i ben phâi. 

- Ti..roiig bàn than Chü tich H Chi Minh dt trên biic cao phIa duOi giüa 
Dãng k' và Quoc kS'.  Trithng hgp cä dirçrc treo trên ct thI tuçmg ban than Chü tcli 
HO ChI Mirth duçc dt chêch phIa trl.râc ben phâi cat cô. 

- Anh Các Mac vâ V.I.Lênin treo phIa ben phãi cüa phông (Các Mac ben 
trái, Lenin ben phài). 
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3.3. Khdu hiu hai ben cánh gà trong hi trithng 

- Ben trái: BANG CQNG SAN VIET NAM — NGUI LANH ftO, TO 
CHI5C MQI THANG LQ'I CUA CACH MING VIT NAM 

- Ben phâi: Ni dung khâu hiu g.n vi mvc  tiêu, quyt tam thirc hin nghj 
quyêt, nhim v11 dai hi dãng b. 

3.4. Ben du'ái chân phóng có tM bó' trI mçät hang cháu cay cánh, hoa tu'cti.... 

- Hoa trang trI dt a phIa dthi, truic tucing Chü tjch H ChI Minh. 

- Vic dt 1ng hoa, cay cãnh phái phü hçp vOi không gian cüa 1 dài, mang 
tInh thm m cao. 

3.5. Bd trI ben trái và ben phái cánh gà san khá'u 02 tá'm Panó mang nç3i 
dung kháu hiçu hành d5ng hogc chi d ctha Dgi hói. 

3.6. Giffa san kha2u là bàn Doàn chz tich. 

3.7. Buc phát biu ditctc dt & vi trI 1/3 chiu ngang cüa iJ dài tInh tft ben 
phái sang trái. 

3.8. Ben trái san kMu bá trI bàn Thtr k dqi h5i. 

3.9. Tru&c san kha1u có the2  bó' trI hang hoa tuai ('tidy theo diu kin tIcng 
dan vi) 

3.10. Maketphóng chInh: DtphIa dtthi ánh C.Mác và V.I.Lênin 

BANG BO 

PAl HQI BA! BIEU LAN THU... 

NIllM K 2020 — 2025 

 ngày tháng nãm 2020 

Ban Tuyên giáo Trung uang d nghj các dng chI can cir hithng dan nay chi 
do to chirc thrc hin nghiêm tüc, trang tr9ng, thit thirc, hiu qua dung quy djnh; 
thy diêu kin ci,i the có th tang c1.rmg ci phi.ró'n, panô c dng, hInh ânh... dê gop. 
phân lam trang tr9ng cho dai 

T TRUOG BAN 
LTONG BAN 

Noi nhân:  
- Nhix trén, 
- Thithng trlxc Ban BI thu (dê b/c), 
- Lânh dto Ban (dê b/c), 
- Ban Tuyên giáo các tinh us', thành Uy, dàng Uy tr 
thuc TW, Trung uong các to chi'rc chInh trj - xà hi 

- Cãc Vi, dan vj trong Ban, 
- Vii Tuyên truyên (5 bàn), 
-LuuHC4JO) 
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