
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BẮC HÀ 
 
 

Số:130 /UBND-VHTT 
 V/v Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm 

Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt 

(23/11/1922 – 23/11/2022)  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bắc Hà, ngày 16 tháng 11 năm 2022 

                                

    Kính gửi:  

             - Liên đoàn cán bộ các tổ dân phố; 

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

 

Thực hiện Công văn số 2741/UBND-VHTT ngày 15/11/2022 của UBND 
thành phố Hà Tĩnh về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ 
Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022) ; UBND Bắc Hà yêu cầu: 

1. Công chức văn hóa: 

-  Triển khai công tác tuyên tuyền băng cờ, đăng tải khẩu hiệu tuyên truyền 
trên các bảng LED điện tử phường. 

- Phối hợp với Ban biên tập trang thông tin điện tử, trạm truyền thanh 
phường tăng cường viết tin bài trên trang thông tin và trạm truyền thanh phường.:  

2. Liên đoàn cán bộ các tổ dân phố:  

- Tuyên truyền bằng băng cờ, khẩu hiệu kỷ niệm tại nhà văn hóa. 

-  Đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tuyên truyền tại trụ sở làm 
việc của các cơ quan, đơn vị. 

* Thời gian thực hiện: Từ ngày 18/11/2022 đến ngày 30/11/2022. 

* Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:  

- Nhiệt liệt chào mừng 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt 
(23/11/19222-23/11/2022)! 

- Đồng chí Võ Văn Kiệt – nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, nhà nước và 
Nhân dân ta! 

-  Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

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

Nhận được Công văn, yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan và Liên đoàn cán 
bộ các tổ dân phố các nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Đảng ủy; HĐND; UBMTTQ phường; 

- Lãnh đạo UBND; 

- Lưu: VT,VHTT.  

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Duy Hải 
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