
ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       XÃ QUẾ AN                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   #SoKyHieuVanBan                           #DiaDiemNgayBanHanh

      Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập
Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2023)
            và 48 năm ngày giải phóng Quế Sơn
                     (26/3/1975 - 26/3/2023)

 Kính gửi:
- Các ban ngành đoàn thể xã;

       - 03 trường, Trạm y tế;
       - Ban nhân dân 04 thôn:
       - Các doanh nghiệp.

Thực hiện Công văn số 32/VHTT ngày 13/3/2023 của phòng Văn hoá thông 
tin huyện Quế Sơn về việc Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ 
tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2023) và 48 năm ngày giải phóng Quế Sơn 
(26/3/1975 - 26/3/2023) Nay UBND xã Quế An triển khai công tác tuyên truyền, 
cổ động trực quan như sau:

1. Các ban, ngành, hội, đoàn thể xã:

- Kiểm tra các pa nô tuyên truyền của các ban, ngành, hội, đoàn thể quản lý, 
những pa nô tuyên truyền nào đã cũ, rách hoặc nội dung không còn phù hợp thì 
thay thế mới, những pa nô không còn sử dụng thì phá bỏ không gây mất mỹ quan.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương chủ động tổ chức các hoạt
động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trưng bày, triển lãm về chủ đề lịch sử -
cách mạng; tổ chức các hoạt động gặp mặt, tọa đàm, thăm hỏi những người có 
công, gia đình chính sách, thăm các di tích lịch sử cách mạng, về lại chiến trường
xưa…Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng, mưu trí, sáng tạo, 
quả cảm, vượt mọi gian khổ, hy sinh của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Công chức VH - XH xã:

- Tuyên truyền trực quan kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh 
Quảng Nam gắn với kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam và 48 năm 
ngày giải phóng Quế Sơn bằng các hình thức: Trang trí Pa nô, băng rôn, cờ phướn
tại khu vực trung tâm Văn hoá xã, tuyến đường ĐT611

- Kết thúc thời gian thực hiện đề nghị tháo dỡ các phương tiện tuyên truyền 
theo quy định.

3. Đài truyền thanh xã:

- Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã về Đề cương tuyên truyền 
kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam gắn với kỷ niệm 48 năm 
ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam và 48 năm ngày giải phóng Quế Sơn; tri ân 



những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ và Nhân 
dân đã chiến đấu, hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thông báo cho Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 23/3/2023 đến hết ngày
29/3/2023.

4. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp:
- Treo cờ Tổ quốc và trang trí khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày 

thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam gắn với kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh 
Quảng Nam và 48 năm ngày giải phóng Quế Sơn trước trụ sở cơ quan, đơn vị từ 
ngày 22/3/2023 đến hết ngày 30/3/2023. Kết thúc thời gian thực hiện đề nghị các 
cơ quan, đơn vị tháo dỡ các phương tiện tuyên truyền theo quy định.

5. Các thôn trên địa bàn xã:
- Treo cờ Tổ quốc và trang trí khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày 

thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam gắn với kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh 
Quảng Nam và 48 năm ngày giải phóng Quế Sơn trước Nhà Văn hoá thôn từ ngày 
22/3/2023 đến hết ngày 30/3/2023. Kết thúc thời gian thực hiện đề nghị các cơ 
quan, đơn vị tháo dỡ các phương tiện tuyên truyền theo quy định.

- Kiểm tra, yêu cầu các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên 
địa bàn tháo dỡ, thay mới các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo đã hết thời hạn, 
nội dung không còn phù hợp hoặc đã cũ, rách, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến 
sinh hoạt của Nhân dân.

- Thông báo cho Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 23/3/2023 đến hết ngày
29/3/2023.

6. Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng
Nam (28/3/1930 - 28/3/2023)!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng Quế Sơn
(26/3/1975 - 26/3/2023)!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!

- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh!

- Đảng bộ và Nhân dân huyện Quế Sơn quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng
lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV!

- 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!



Trên đây là Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực 
quan kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 
28/3/2023) và 48 năm ngày giải phóng Quế Sơn (26/3/1975 - 26/3/2023) 

Kính đề nghị các ban, ngành, hội, đoàn thể xã, các trường học, trạm y tế, các 
thôn, các doanh nghiệp trên địa bàn xã triển khai thực đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:                                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như trên;                                                                                                       CHỦ TỊCH
- Lưu VT.                         

                    

                                                                                #ChuKyLanhDao   
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