
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
BAN TUYÊN GIÁO

Đ ẲN G  C Ô N G  SẢN V IỆ T  NAM

Hà Nội, ngày24 tháng 2 năm 2020
Sốĩ iậẨ  -CV/BTGTW

J '/v trang trí khảnh tiết đại hội đàng bộ các cắp 
nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: - Các tinh ủy, thành ủy,
- Các ban Đáng, Ban cán sự đảng, đàng đoàn, đảng 

ủy trực thuộc Trung ương,
- ủ y  ban Trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội,

Căn cứ Chi thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội 
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quắc lần thứ X III của Đ ảng  và 
Ket luận số 01-KL/TBTCPV ngày 12/6/2019 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ 
Đại hội về việc phân  công nhiệm vụ tố chức phục vụ Đ ại hội X III  của Đảng; 
Nghị định số 111/2018/NĐ/CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ Quy định về ngày 
thành lập, ngày truyền thong, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phư ơng ; 
Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn trang trí khánh tiết về đại hội đảng bộ 
các cấp nhiệm  kỳ 2020 - 2025, như sau:

1. Ben ngoài địa điểm tổ chức Đại hội
Bô trí cờ, panô, áp phích, băng rôn.... tại khu trung tâm hành chính, các trục 

đường chính, khu vực đông dân cư trên địa bàn, đặc biệt là xung quanh địa điổm tồ 
chức Đại hội.

2. Bên ngoài Hội trường
- Bố trí băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội.

- Hành lang Hội trường có thể trang trí tranh cổ động hoặc triển lãm ảnh về 
các hoạt động nổi bật của đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua và trưng bày 
một số thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, ngành.

3. Bên trorig  H ội trưcmg: Bố trí bố cục sân khấu nhìn từ  dưới lên lễ đài
3.1. K hẩu hiệu ph ía  trên chính giữa Hội trường

Đ ẢN G  C Ộ N G  SẢN V IỆ T  NAM QUANG V IN H  M U Ô N  NĂM

3.2. Cờ, ảnh Lãnh tụ

- Treo Đảng kỳ và Quốc kỳ về phía bên trái của lễ đài; Đảng kỳ ờ bên trái,
Quốc kỳ ở  bên phải.

- Tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí M inh đặt trên bục cao phía dưới giữa 
Đảng kỳ và Quốc kỳ. Trường hợp cờ được treo trên cột thì tượng bán thân Chủ tịch 
Hồ Chí M inh được đặt chếch phía trước bên phải cột cờ.

- Ả nh Các M ác và V.I.Lênin treo phía bên phải của phông (Các Mác bên 
trái, Lênin bên phải).
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CHỨC MỌI THẮNG LỌI CỦA CÁC I
- Bên phải: Nội dung khẩu hiệu gă

> _

3.3. Khẩu hiệu hai bên cảnh gà troi
- Bên trái: BẢNG CỘNG SẢN V]

•  /  __\ J f  T J
Da  c ả c v

quyết, nhiệm vụ đại hội đảng bộ.
3.4. Bên dưới chân phông có thê bô trí một hà

K - Hoa trang trí đặt ở phía dưới, trước tượng Chủ tịch Ho Chi Mi '
- Việc đặt iẵng hoa, cây cảnh phải phù hợp với không giun cua le 

tính thẩm mỹ cao.
3.5. Bố trí bền trái và bên phảị cảnh gà sân khấu 02 tâm Pcino mang nọ

dung khấu hiệu hành động hoặc chủ đề của Đại hội. . .
3.6. Giữa sân khấu là bàn Đoàn chủ tịch.
3.7. Bục phát biểu được dặt ớ vị trí 1/3 chiều ngang của lê đài tinh tư  ben 

phải sang trái.
3.8. Bên trái sân khẩu bố trí bàn Thư ký đại hội.
3.9. Trước sân khấu có thể bỗ trí hàng hoa tươi (tủy theo điêu kiện tưng

đơn vị).
3.10. Maket phông chính: Đặt phía dưới ảnh C.Mác và V.I.Lênin

ĐẢNG B ộ ......
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LÀN THỨ....

NHIỆM KỲ 2020 -  2025 
........ . ngày..... tháng........ năm 2020

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đồng chí căn cứ hướng dẫn này chỉ 
đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, trang trọng, thiết thực, hiệu quả đúng quy định; 
tùy điều kiện cụ thể có thề tăng cường cờ phướn, panô cổ động, hình ảnh... để góp 
phần làm trang trọng cho đại h ộ ij4d

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN 
(Đã ký và đóng dấu) 

Lẽ Mạnh Hùng

TỈNH ỦY BÌNH ĐỊNH SAO LỤC

Số 571-BS/TƯ Bình Đinh ngày 28 tháng 02 năm 2020 
BAN THƯỜNG v ụNơi nhân:

- Các d/c Tinh ủy viên,
- Các ban của Tinh ùy,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 

đàng ủy trực thuộc Tinh úy,
- Lãnh đạo Văn phòng Tinh ủy
- Lưu Văn phòng Tinh ủy.




