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THANH PHO THU DUC 

Sé: i  /HD-LDLD TP. FM ChI Minh, ngày $ tháng  /Z  nãin 2022 

HIfONG DAN 
Trang trI, tuyên truyn trtrc quan 

di hi cong doàn các cap nhim k' 2023 - 2028 

Can cir huàng dn s 32/1I-ID-LDLD cüa Lien doàn Lao dng Thânh phô I-Jo 
ChI Minh ngày 25 tháng 10 näm 2022 ye tuyên truyên dti hi cOng doàn các cap 
và D.i hi XIII Cong doàn Vit Nam nhim k 2023 - 2028; 

Dé dam bão tInh dông b, thông nhât trong cong tác to chirc dii hi, phát huy 
hiu qua cüa cong tác tuyen truyên cO dng trçrc quan, lan tóa sâu rng các thông 
dip cüa dti hi cong doàn các cap den vth doàn viên,. 

cong nhân, viên chic, lao dng, Lien doàn Lao dng thành phô ThU Düc 
huàng dan trang trI, tuyên truyên tri1c quan nhu sau: 

1. Hi trirong no'i diên ra Di hi (tham khão hInh Unh 01) 
1.1. Maketphông ch,'nh Diii 1iui 

- Ni dung: Di hi Cong doàn (ten dan vj); ln thir....; nhim kS'  2023 - 
2028. 

- HInh thirc, be, cic san kh.0 (tl'r dizi hi tr1.thng nhin len): 

± Nn phông chInh: Màu xanh nh.n din Cong doàn, có th sir diing them các 
hoa tiêt chIm nhu: trông dông, hoa sen hay biêu tnmg cUa dan vj, dja phuang ma 
không lam thay dôi màu nhn din Cong doàn. 

+ Ben trái phông chInh: PhIa trên treo Dãng kS',  Quôc  kS'.  Ttrçing ban than 
ChU tjch Ho ChI Minh dt trén bjc cao phIa dui giia Dàng kS'  và Quôc kS'. 

+ Ben phâi phông chInh: Trên cUng là logo Cong doàn Vit Nam (dt bang 
hoçc thdp hon cánh ngang cta ngôi sao 5 cánh trên Quóc k)); ben duói can giU'a 
logo: 

* Dông thir nhât: DI HQI (font ch có chân viêt hoa, in dam, màu dO) 
tnrông hqp Di hi di biêu thI ghi rO DI HOT  DtI BIEU; 

* Dông thir 2: CONG DOAN... (ten dan vj) LAN THU'..., NHIEM KY 2023 - 
2028 (font chit cO chân viêt hoa, in dim, màu dO, so lan di hi là so la ma); 

* DOng duâi cUng: Thành phô ThU DUe, ngày.. .tháng. . .nàm..., (font chü 
thuO'ng, màu träng ho.c màu yang). 
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1.2. G/,ân p/lông c/i In/i 
- Co the bô tn 1 hang chu cay cânh hoc hoa tuQi. 

- Hoa trang trI dt phia duâi, truc tugng Chü tjch H ChI Minh. 
- Vic dt lang hoa, cay cánh phái phü hçp vi không gian cüa di hi, mang 

tInh thâm rn' cao. 
1.3. Giüa san k/thu 
- Kê dày bàn doàn chi tjch di hi. 
- Ben trái (tr dirói hi trithng nhIn len) kê bàn thu k. 
1.4. Bye plzát biêu 
- Ducic dt a vj trI 1/3 chiêu ngang cüa san khâu tInh tr phâi sang trái (tr duâi 

hi tnrang nhIn len). 
1.5. Tr,thc san k/thu mt bâc tam cap 

- Co the bô tn thâm hoa ket chü, bandroll ... chü dê Dai hi 
(tham khâo hInh ãnh 02). 
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A' A S 2. HQJ ngh Ban Chap hanh tan thu nhat (tham khao hinh anh 03) 
- Ni dung: HOi  ngh Ban Chap hành Cong doàn cc s&... lan thu nhât, nhim 

k' 2023 - 2028. 
- Hinh thic phông chInh: Nhu trang tn dai  hi. 
- Bô cic san khâu: Bàn doàn chü tch, bàn thu kI, biic phát biêu. 
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3. To thão Juan (tham khâo hInh ânh 04) 

- Ni dung: Dti hi Cong doàn. . .l.n thir...; T thào lun s&.. 

- Hinh thüc phông chInh: Nn: Màu xanh nhn din Cong doàn, có the sir 
diing them các hça tiêt chIm nhu: trông dông, hoa sen, logo hay biêu trixng cüa dcn 
vj, dja phuorng ma không lam thay dôi màu nhn din Cong doãn. 

+Trên cüng i giira in logo Cong doàn hotc biu trixng di hi; phIa dui là 
ten: TO THAO LUN SO... font chü viêt hoa, indm, màu do; phIa dual là ten 
dja danh, ngày.. .tháng. . .näm..., font chü nhO, màu träng ho.c màu yang. 

5. Ben ngoài Hi trtrô'ng 
5.1. Hành lang H3i trwöng 
- Co the trang trI tranh cô dng hoc triên lam ành ye các hot dng nôi bt 

cüa cong doàn thành phô Thu Di'rc (ho.c cOng doàn co sa) trong nhim kS'  vera qua 
và mt so thành t1ru trong phát triên kinh tê - xã hi cüa dja phucing, ngành. 

5.2. Sánh chIn/i tba nhà no.1 diên ra Dai hôi 
- Treo pano khô lan phIa trén trirac c1ra ra vào (tharn khão hInh ânh 06). 
+ Ni dung: Dti hi COng doàn . . .(tên don vj), lan thir..., nhim k' 2023 - 

2028. 
+ HInh thirc: Nn pano màu xanh nhn din Cong doàn; phIa trên pano in 

logo Cong doàn; phIa dud in ni dung: DI HQI CONG DOAN (ten don vj)...; 
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LAN THU..., NHIM K 2023 - 2028 (font ch có chân, viêt hoa lan, in diem 
màu do). 

- Treo phu'&i d9c hai ben sânh chInh tOa nhà. 
+ Ni dung : các câu khâu hiu ye giai cap cong nhân và to chi'xc Cong doàn 

VietNam. 
+ HInh thirc, bô cvc:  Nên màu xanh nh.n din Cong doàn, phIa trên c1ng in 

logo Cong doàn hoc biêu trixng dii hi; tiêp theo 1àni dung cOa khâu hiu in d9c 
theo chiêu dài cüa phuân, font ch không chân, viêt hoa lan, in dam, màu yang; 
phIa duâi cüng cüa phun có the minh hça bang tranh cô dng hoc hInh h9a boa 
van cách diu sao cho phü hcp 

5.3. Cong vào iwi to chác Dcii h3i (tham khâo hInh ânh 07) 
- Ni dung: Chào mixng các dai  biêu ye dir Di hOi  Cong doàn ... (ten dan vj) 

Iânthü...;nhiêrnk'2023-2O28 
- I-IInh thirc, bô ciic: NCn màu xanh nhn din Cong doan, hai ben dâu tri 

cong in hInh logo Cong doàn hoc biéu tnrng di hi; gifla cOng chào in dOng chU: 
CHAO MIJNG CAC DiI BIEU VE D DAT HOT  CONG DOAN ... (ten dan vi) 
LAN THIJ..., NHIM KY 2023 - 2028, font ch không chân, viêt boa lan, in 
dtm, màu yang. 

5.4. Hang rào bao quanli khuôn viên ncri diên ra Dii h3i 
- Treo các pano, áp phich, c, phuàn châo mrng d.i hi. 
6. Ben ngoài dla  diem to chüc Dii hi 
- Bô trI các cirn pano a các tuyên ththng trung tam thânh phô Thu Dac, tai 

khu trung tarn hành chinh, và khu virc dông dan cu. 



+ Ni dung: hInh ãnh cong nhân, viên chtrc, ngi.thi lao dng Vit Nam dang 
hang say lao dng, san xuât, han hoan huóng ye chào müng Dti hi Cong doàn the 
cap, nhim k' 2023 - 2028. 

+ HInh thirc, bO ciic: Màu sac tuoi sang, bô ciic chtt chê, câu chü ngàn gçn, 
dü . 

- Treo phithn, bang ron trên các trVc  dung phô chInh, khu v1rc dông dan cu 
trên dja bàn, dc bit là tuyên duông xung quanh dja diem to chirc di hi (li.m : 
không treo 2 bang ron hotc 2 phuàn cüng màu, cüng ni dung ctnh nhau). 

+ Ni dung: Nhng câu khâu hiu mang chü dê dai  hi, ye phát triên giai cap 
cong nhân và tO chüc Cong doan Vit Nam trong tInh hInh mOi. 

+ HInh thirc, bO c1c: Nén cüa bang ron và phuón là màu xanh nh.n din Cong 
doàn và màu dO, ngoài cüng ben tay trái in logo Cong doàn hoc Biêu trt.rng di 
hi; ben phâi in ni dung khâu hiu chào mmg di hi. 

7. Mt s khâu hiu tuyên truyên 

7.1. Nhit lit chào mirng di hi cong doàn the cp và Di hi XIII Cong 
doànViêtNam! 

7.2. Cong doàn Vit Nam dOi mói, sang tto vi quyên, igi Ich cüa doàn viên, 
ng1.r1i lao dng, vi si,r phát triên ben vüng cüa dat nu'Oc! 

7.3. Can b, doàn viên, ngi1i lao dng quyêt tam thrc hin thang lçii Nghj 
quyêt Di hi xiii Cong doàn Vit Nam! 

74. Xây dirng giai cap cong nhân Vit Nam hin dai,  1n mnh, xlrng dáng là 
giai cap tiên phong, lirc 1ung di dâu trong sr nghip cong nghip hóa, hin di 
hóa dat nithc! 

7.5. Can b, doàn vien, ngithi lao dng tIch circ thi dua 1p  thành tIch chào 
müng Dii hi xiii Cong doàn Vit Nam! 

7.6. Can b, doàn viên, ng.thi lao dng day mtnh vic thrc hin "H9c tp Va 
lam theo tir tithng, dio due, phong each I-Jo ChI Minh"! 

7.7. Xãy drng Cong doàn Vit Nam vttng manh  và xây drng giai cap cOng 
nhân Vit Nam hin d.i, lan manh,  dáp irng yêu câu cüa tInh hInh mOi là trách 
nhim cüa Dâng, h thông chInh trj và toàn xä hôi! 

7.8. Xây dimg Cong doàn Vit Nam vUng mnh toàn din, là cci s& chInh trj - 
xã hôi vng chäc cüa Dãng, Nhà nuâc. 

7.9. Dãng Cong san Vit Nam - Di tiên phong cUa giai cap cong nhân Vit 
Nam, nguai to chirc mpi thang lci cüa each mtng Vit Nam muon näm! 

NcrinJ,in: 
- Ban Tuyên giáo LDLD Tp. HCM; 
- Ban Tuyên giáo Thânh Ciy Thu Dtrc; 
- Thtthng trirc LDLD.Tp. Thu Dic; 
- Cong doàn Ca sO trirc thuc; 
- Ltru: VT. 

TM. BAN THIXUNG VIJ 
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