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THÔNG BÁO  

Về việc tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tuyên truyền các hoạt động “Mừng 

Đảng, Mừng Xuân” Quý Mão năm 2023; Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng 

cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) 

  

Kính thưa: Các đồng chí cán bộ, Đảng viên cùng toàn thể nhân dân. 

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành thành lập Đảng cộng sản 

Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023); đón chào Xuân Quý Mão 2023. 

Thời gian qua, việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong những ngày lễ, tết, những 

sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương đã trở thành nghi lễ quen thuộc, được 

thực hiện một cách trang trọng, tạo nét đẹp văn hóa trong nhân dân trên địa bàn xã đã  

thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào, ý chí độc lập, tự chủ Quốc gia, tự tôn dân tộc, 

khơi dậy truyền thống cách mạng trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo không khí vui tươi 

phấn khởi trong những ngày tết đến, xuân về, tạo sự ủng hộ của nhân dân với sự 

nghiệp lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước, góp phần 

giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết cổ truyền; 

đồng thời thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt 

Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), mừng xuân Quý Mão năm 2023. 

Ủy ban nhân dân xã Tân Trào thông báo về việc tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ 

quốc tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, nhà văn hóa, các khu sinh hoạt văn 

hóa tâm linh, hộ gia đình và trên tất cả các trục đường chính trong xã, trong thôn. 

Thời gian treo cờ: Bắt đầu từ ngày 17/01/2023 đến hết ngày 03/02/2023 (tức 

ngày 26 tháp Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 13 tháng Giêng năm Quý Mão), tuyên 

truyền không khí vui xuân Quý Mão 2023 và chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành 

lập Đảng cộng sản Việt Nam. 

Vậy UBND xã đề nghị các ban, ngành đoàn thể, cán bộ văn hóa, các đồng chí 

Bí thư chi bộ, Trưởng, Phó trưởng thôn, Lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp trên địa 

bàn xã Tân Trào tổ chức tuyên truyền nhân dân, người lao động thực hiện nghiêm túc 

nội dung thông báo này./. 

Nơi nhận: 

 - Đài truyền thanh xã; 

- Cán bộ công chức xã; 

- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn;  

- Hiệu trưởng các trường, Trạm y tế xã; 

- Lưu: VT./. 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Đoàn Xuân Thảo 
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