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THÔNG BÁO 

V/v tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, 

 nhiệm kỳ 2020 - 2025 
 

Kính gửi: 

  - Các tổ dân phố. 

  - Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn. 

  - Trường MN, TH Bắc Hà. 
   

Thực hiện Công văn số 2977/UBND-VHTT ngày 03/12/2020 của UBND 

thành phố về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Chào năm mới 2021 và 

Mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu và công văn số 123-CV/BTGTU ngày 6/1/2021 

của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội lần 

thứ XIII của Đảng. Để làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của 

Đảng. UBND phường thông báo một số nội dung sau: 

I. Các tổ dân phố: Làm tốt công tác treo băng rôn, cờ, khẩu hiệu trên các trục 

đường chính của tổ dân phố, nhà văn hóa tổ dân phố. Vận động bà con nhân dân 

trên địa bàn treo cờ tổ quốc tại hộ gia đình, kiểm tra, nhắc nhở các hộ gia đình thay 

cờ tổ quốc đã cũ, rách, bạc màu bằng cờ mới. Đề nghị các tổ dân phố treo ít nhất 

01 băng rôn ( hoặc chạy bảng led) tại nhà văn hóa của tổ dân phố.  

- Phát động phong trào toàn dân ra quân làm vệ sinh môi trường, khơi thông 

cống rãnh trên địa bàn các tổ dân phố, xung quanh khuôn viên nhà văn hóa của tổ 

dân phố. 

- Các chi bộ tổ chức và thông báo cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân theo dõi 

truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

II. Các cơ quan, đơn vị, trường học : đóng trên địa bàn tổ chức làm vệ sinh 

trong và xung quanh đơn vị mình và treo băng, cờ, khẩu hiệu, bảng led tại cơ quan, 

công sở và trường học. 

Thời gian tổ chức treo băng cờ, khẩu hiệu cụ thể:  

Bắt đầu từ ngày 20/01 đến ngày 05/02/2021. 

III. Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: 

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 

2. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng! 

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ 

XIII của Đảng! 

4. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách 

mạng Việt Nam! 



5. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu!  

6. Quyết tâm xây dựng phường Bắc Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện 

đại! 

7. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (03/2/1930 - 03/2/2021)!  

8. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2021! 

9. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 

10. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại! 

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

12. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!  

14. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quang vinh muôn năm! 

Lưu ý: Đề nghị các đồng chí phụ trách địa bàn, theo dõi đôn đốc thời gian 

treo cờ và hạ cờ theo quy định. Đây sẽ là tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm. 

Vậy UBND phường thông báo tới các Tổ dân phố, nhân dân và các cơ quan, 

đơn vị, trường học đóng trên địa bàn được biết để có kế hoạch tổ chức treo băng, 

cờ, khẩu hiệu và dọn vệ sinh môi trường theo đúng thời gian quy định. Đề nghị tổ 

trưởng các tổ dân phố thường xuyên kiểm tra và thông báo trên hệ thống loa phát 

thanh của tổ dân phố để nhân dân được biết. /. 
 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
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