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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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An Phước, ngày 26 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn
và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU ngày 24/12/2021 của Ban Tuyên
giáo Thị ủy An Khê về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch
sử quan trọng trong năm 2022;
Thực hiện Công văn số 52/UBND-VHTT ngày 12/01/2022 của Ủy ban
nhân dân thị xã An Khê về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện
lịch sử quan trọng trong năm 2022;
Ủy ban nhân dân phường An Phước xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ
niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử, các ngày lễ lớn của đất nước của tỉnh Gia
Lai và thị xã An Khê nhằm giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa, cách mạng
của dân tộc, giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước trong cán bộ, đảng viên và
Nhân dân, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự
hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin, cỗ vũ,
khích lệ các tầng lớp Nhân dân nỗ lực tham gia, ủng hộ sự nghiệp đổi mới đất
nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Tổ chức các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm trong năm 2022, góp phần tạo sự
thống nhất trong Đảng, đồng thời cỗ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phường
An Phước ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
phường lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị
xã lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
3. Tổ chức các hoạt động trang nghiêm, thiết thực, phong phú, an toàn, tiết
kiệm, hiệu quả; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM
1. Các ngày lễ lớn của đất nước
1.1. Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2022) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Hình thức tuyên truyền
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- Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của phường kỷ niệm 92 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)
- Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tại UBND phường, Công an phường
các trường học, Trạm Y tế và nhà văn hóa các tổ dân phố.
- Trang trí băng rôn, cờ dây, cờ đuôi cá, hoa tươi tại UBND phường để đón
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
- Tuyên truyền các hoạt động văn hoá, văn nghệ do thị xã tổ chức để mọi
người được biết và tham gia (theo thông báo của thị xã)
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/01/2022 đến hết ngày 10/02/2022
1.2. Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975 - 30/4/2022)
- Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử và những thành tựu của đất nước sau 47
năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay;
khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần "quyết thắng" và chủ động nắm bắt thời
cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử để đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước và
hội nhập quốc tế.
- Tăng cường đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái,
xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và
các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống
nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tại UBND phường, Công an phường
các trường học, Trạm Y tế và nhà văn hóa các tổ dân phố.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/4/2022 đến ngày 04/5/2022
1.3. Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 7/5/2022)
- Tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng và Nhân dân ta; khẳng định
sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối
với chiến dịch Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như
toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
- Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tại UBND phường, Công an phường
các trường học, Trạm Y tế và nhà văn hóa các tổ dân phố.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/5/2022 đến ngày 08/5/2022
1.4. Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 19/5/2022)
- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ
tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Bác đối với sự nghiệp
cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân
quốc tế; thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt
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Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của Nhân dân các nước trên thế giới đối với
Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích,
làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp
đổi mới, CNH-HĐH và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin,
luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tại UBND phường, Công an phường
các trường học, trạm y tế và nhà văn hóa các tổ dân phố.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022.
1.5. Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 27/7/2022)
- Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ;
truyền thống đấu trang cách mạng, sự hy sinh cao cả, cống hiến to lớn của các anh
hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách
mạng; những kết quả đạt được trong 75 năm qua của cả nước, của tỉnh Gia Lai và
thị xã An Khê đối với công tác thương binh liệt sỹ, người có công và phong trào
"Đền ơn đáp nghĩa".
- Thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn phường.
- Thông báo rộng rãi cho toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn biết thời
gian và địa điểm tổ chức Lễ viếng các anh hùng liệt sỹ để Nhân dân trên địa bàn
biết và tham dự.
- Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tại UBND phường, Công an phường
các trường học, Trạm Y tế và nhà văn hóa các tổ dân phố
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/7/2022 đến ngày 28/7/2022
1.6. Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công
(19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022)
- Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh
nghiệm của Cách mạng Tháng Tám; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử
của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học
kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất
nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập hiện nay.
- Tuyên truyền những những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải
phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng như trong xây dựng, bảo vệ phát triển đất
nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; đấu tranh phản bác những thông tin,
quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách
mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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- Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tại UBND phường, Công an phường
các trường học, Trạm Y tế và nhà văn hóa các tổ dân phố.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 03/9/2022
2. Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của
Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt
Nam
- Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022),
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 09/7/2022), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (07/8/1912 07/8/2022), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước).
- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 11/6/2022), Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).
- Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 23/11/2022), Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 28/3/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
- Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 05/5/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022), lãnh đạo
tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
- Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022), lãnh
đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
Hình thức tuyên truyền
- Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tại UBND phường, Công an phường
các trường học, Trạm Y tế và nhà văn hóa các tổ dân phố.
- Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của phường
3. Kỷ niệm năm tròn các ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng
- Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không
(18/12/1972 - 18/12/2022).
- Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952 (10/12/1952 - 10/12/2022).
- Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tại UBND phường, Công an phường
các trường học, Trạm Y tế và nhà văn hóa các tổ dân phố.
- Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của phường
xã

4. Kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh, của thị
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4.1. Kỷ niệm 251 năm Cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771 - 2022)
và 233 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2022)
- Tuyên truyền ôn lại truyền thống hào hùng, tinh thần chiến đấu anh dũng,
mưu trí, sáng tạo của Cuộc khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn; tưởng nhớ công lao to
lớn của Tây Sơn Tam Kiệt và các tướng sĩ nghĩa quân Tây Sơn; tri ân công lao to
lớn, những đóng góp của vị anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ trong
việc bảo vệ nền độc lập của dân tộc và đặt cơ sở cho sự thống nhất đất nước. Qua
đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần
đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn
quân, toàn dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm.
- Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tại UBND phường, Công an phường
các trường học, Trạm Y tế và nhà văn hóa các tổ dân phố.
- Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của phường
4.2. Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 17/3/2022) và thị xã An Khê (23/3/1975 - 23/3/2022)
- Tuyên truyền về ý nghĩa, truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường,
bất khuất, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc
trong tỉnh, góp phần cùng cả nước thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội.
- Tuyên truyền quảng bá lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Gia Lai; các
địa danh, di tích lịch sử, di tích văn hóa; các lễ hội và bản sắc văn hóa của các dân
tộc; các tiềm năng thế mạnh về phát triển kinh tế, phát triển du lịch và những
chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của tỉnh.
- Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tại UBND phường, Công an phường
các trường học, Trạm Y tế và nhà văn hóa các tổ dân phố.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/3/2022 đến ngày 24/3/2022
4.3. Kỷ niệm 76 năm Ngày Bác Hồ gửi Thư Đại hội các dân tộc thiểu số
miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2022).
- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân
trong tỉnh hiểu rõ tầm vóc vĩ đại về tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, nhất là thông qua nội dung Thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số
miền Nam tại Pleiku và những quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà
nước.
- Thực hiện tuyên truyền thông qua các buổi họp ở tổ dân phố, các buổi
sinh hoạt của chi hội, chi đoàn...; tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của
phường
4.4. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 24/5/2022)
- Tuyên truyền khẳng định vị trí lịch sử, đồng thời ôn lại truyền thống vẻ
vang của Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong sự nghiệp đấu tranh giành độc
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lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, đặc biệt là những thành tựu trong sự
nghiệp đổi mới đất nước.
- Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tại UBND phường, Công an phường
các trường học, Trạm Y tế và nhà văn hóa các tổ dân phố; tuyên truyền trên Trang
thông tin điện tử của phường.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 22/5/2022 đến hết ngày 25/5/2022
4.5. Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Đak Pơ (24/6/1954 - 24/6/2022)
- Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tại UBND phường, Công an phường
các trường học, Trạm Y tế và nhà văn hóa các tổ dân phố; tuyên truyền trên Trang
thông tin điện tử của phường.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/6/2022 đến hết ngày 25/6/2022
4.6. Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945 10/12/2022).
- Tuyên truyền về ý nghĩa, những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh đã đạt được
trong 77 năm qua trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng,
đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của
Nhân dân, của cán bộ lão thành cách mạng, người có công với Đảng, với cách
mạng; các hoạt động về nguồn, dâng hương tại các khu tưởng niệm, nghĩa trang
liệt sĩ, địa danh gắn với sự kiện lịch sử của Đảng bộ tỉnh Gia Lai.
- Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tại UBND phường, Công an phường
các trường học, Trạm Y tế và nhà văn hóa các tổ dân phố.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/12/2022 đến hết ngày 12/12/2022
4.7. Kỷ niệm 57 năm Chiến thắng Plei Me (19/11/1965 - 19/11/2022)
- Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tại UBND phường, Công an phường
các trường học, Trạm Y tế và nhà văn hóa các tổ dân phố; tuyên truyền trên Trang
thông tin điện tử của phường.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/11/2022 đến hết ngày 22/11/2022
4.8. Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Đảng bộ An Khê (14/3/1948 14/3/2022)
- Tuyên truyền ý nghĩa, những thành tựu mà Đảng bộ thị xã đã đạt được
trong 74 năm qua trên tất cả các lĩnh vực; nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng bộ
đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng quê hương và sự nghiệp CNH, HĐH trên
địa bàn thị xã.
- Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tại UBND phường, Công an phường
các trường học, Trạm Y tế và nhà văn hóa các tổ dân phố.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/3/2022 đến hết ngày 15/3/2022
4.9. Kỷ niệm 19 năm ngày thành lập thị xã An Khê (09/12/2003 9/12/2022)
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- Tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã từ ngày thành
lập đến nay, nhất là những thành tựu trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng,
khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết keo sơn của cán bộ, đảng
viên và Nhân dân các dân tộc thị xã; phản ánh các phong trào thi đua yêu nước
trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển
hình tiên tiến, nhân tố mới.
- Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tại UBND phường, Công an phường
các trường học, Trạm Y tế và nhà văn hóa các tổ dân phố.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 08/12/2022 đến hết ngày 10/12/2022
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Văn hóa - Xã hội ( phụ trách lĩnh vực VHTT)
- Tham mưu, tổ chức các hoạt động các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể
dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2022 phù hợp với tình hình
diễn biến dịch Covid-19.
- Theo dõi, phối hợp với các bộ phận, các ngành có liên quan tổ chức các
hoạt động kỷ niệm trong năm 2022.
2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính
trị - xã hội phường
- Chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền và các hoạt động kỷ
niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022.
- Hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ
lớn, các sự kiện lịch sử trong năm 2022; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên
vượt qua khó khăn, quyết tâm lao động, sản xuất góp phần thực hiện tốt các
nhiệm vụ của tổ chức.
- Nắm chắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân; kịp
thời đề xuất và tham mưu cấp ủy Đảng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động
quần chúng. Vận động khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng
tải và chia các thông tin tích cực trên mạng xã hội (facebook, zalo, ...)
IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
2022!

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần

2. Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2022)!
3. Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước (30/4/1975 - 30/4/2022)!
4. Nhiệt liệt chào mừng 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ
(07/5/1954 - 07/5/2022)!
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5. Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công
(19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)!
6. Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2022)!
7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Minh!

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

10. Đảng bộ, quân và Nhân dân tỉnh Gia Lai tích cực học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
11. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thị xã,
Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!
12. Đảng bộ, quân và dân các dân tộc thị xã An Khê quyết tâm thực hiện
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
14. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
15. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch
sử quan trọng trong năm 2022. UBND phường An Phước đề nghị các ban, ngành,
đoàn thể có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động xây
dựng Kế hoạch và phối hợp tham gia các hoạt động kỷ niệm trong năm 2022./.
Nơi nhận:

- Đảng ủy - HĐND phường;
- Mặt trận và các đoàn thể phường;
- 03 Tổ dân phố;
- 02 Trường học, Trạm Y tế;
- Công an phường;
- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lương Trung Dũng

