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THÔNG BÁO 

V/v tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng  

kỷ niệm các ngày lễ lớn Quý II, năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các đơn vị tổ dân phố; 

- Các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn 

phường. 

 

Thực hiện Công văn số 750/UBND-VHTT ngày 13 tháng 4 năm 2022 của 

UBND Thành phố Hà Tĩnh về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào 

mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn Quý II năm 2022. Để tổ chức tốt công tác tuyên 

truyền và các hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng 

Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); Ngày Quốc tế Lao 

động 01/5; 68 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022); 132 

năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), kỷ niệm 77 năm 

Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc 

khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); kỷ 

niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022), 15 năm 

thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022). UBND phường yêu cầu 

các đơn tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tổ chức thực 

hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. Các tổ dân phố phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận 

động Nhân dân treo cờ tổ quốc trên các trục đường chính, công sở, các cơ quan, 

đơn vị, trường học, công ty và các hộ gia đình, thời gian cụ thể: 

 Đợt 1: Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

và Ngày Quốc tế lao động:  

- Thời gian tuyên truyền trực quan: Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 

02/5/2022. 

- Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: 

+ Tinh thần Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 

30/4/2022) và Ngày Quốc tế lao động (1/5) bất diệt ! 

Đợt 2: Kỷ niệm 68 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-

7/5/2022): 

- Thời gian tuyên truyền trực quan: Từ ngày 03/5/2022  đến ngày 

10/5/2022. 

- Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: 
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 + Chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 

(07/5/1954 - 07/5/2022)!  

 Đợt 3: Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

19/5/2022): 

- Thời gian tuyên truyền trực quan: Từ ngày 14/5/2022  đến ngày 

21/5/2022. 

- Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: 

+ Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 

(19/5/1890 - 19/5/2022) 

Đợt 4: Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)! 

- Thời gian tuyên truyền trực quan Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng 

tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022): Từ ngày 15/8/2022  đến ngày 

20/8/2022. 

- Thời gian tuyên truyền trực quan Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)!: Từ ngày 30/8/2022  đến ngày 

4/9/2022. 

- Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: 

+ Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)! 

 + Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh! 

 + Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!  

+ Quyết tâm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh sớm đạt chuẩn nông thôn mới, trở 

thành tỉnh khá của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

lần thứ XIII của Đảng! 

+ Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố 

lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng! 

+ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

+ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

 2. Tổ chức dâng hương, dâng hoa tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng 

Liệt sỹ; Thăm hỏi, tri ân các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có 

công với cách mạng. 

 3. Tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, tạo 

không khí vui tươi phấn khởi trong mọi tầng lớp nhân dân nhân dịp kỷ niệm các 

ngày lễ lớn trong quí II năm 2022. 
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 4. Các đơn vị tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn 

vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, cán bộ công nhân viên và toàn thể Nhân 

dân ra quân làm vệ sinh môi trường tại công sở, trường học, nhà bia tưởng niệm 

các Anh hùng Liệt sỹ, nhà văn hóa, các trục đường giao thông của các đơn vị 

TDP. 

 Nhận được thông báo này đề nghị các các đơn vị tổ dân phố, các cơ quan, 

đơn vị, trường học đóng trên địa bàn phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội 

dung nói trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ; 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND; 

- Các ban ngành, đoàn thể; 

- Lưu VP UBND. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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