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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Hải, ngày 10 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO
V/v tuyên truyền, vận động treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc 

và thông tin, tuyên truyền các hoạt động Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 
năm 2023 trên địa bàn xã

Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 30/12/2022 của Uỷ ban nhân 
dân huyện Ninh Giang về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, thể thao và 
du lịch Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Mão - 2023; Hướng dẫn số 38/HD-
TrTVHTT ngày 26/12/2022 của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Ninh Giang 
về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 93 
năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và đón 
mừng tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. UBND xã Ninh Hải thông báo tới cán 
bộ, Đảng viên và toàn thể nhân dân trong xã một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền phát động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc Mừng 
Đất nước đổi mới, Mừng Đảng quang vinh, Mừng Xuân Quý Mão - 2023

UBND xã Ninh Hải tuyên truyền và phát động tới toàn thể nhân dân trong 
xã nâng cao tinh thần yêu nước, hòa chung không khí hào hùng của dân tộc bằng 
cách hưởng ứng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02) và đón Tết Nguyên Đán cổ truyền Quý Mão 
năm 2023 được vui tươi lành mạnh, có nội dung phong phú, đảm bảo trang trọng, 
an toàn, hòa chung với không khi đón xuân của đất nước.

Thời gian treo cờ: Từ ngày 11 tháng 01 đến ngày 06 tháng 02 năm 2023.
2. Phát động tổng dọn vệ sinh môi trường
Để đảm bảo đường làng, ngõ xóm phong quang sạch sẽ, công tác vệ sinh 

môi trường trên địa bàn xã trước, trong và sau dịp Tết luôn được chú trọng. Các 
ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên cùng toàn thể nhân 
dân, kết hợp với đội vệ sinh môi trường thường xuyên tiến hành dọn vệ sinh môi 
trường và thu gom rác. Không để tình trạng ùn ứ rác thải tại các thôn. 

3. Không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, pháo hoa nổ
Đề nghị người dân tích cực và thực hiện nghiêm Nghị định số 

137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về Quản lý và Sử dung 
pháo để góp phần phòng ngừa tội phạm, tránh kẻ xấu lợi dụng tiếng pháo nổ để 
phạm tội, gây mất an ninh, trật tự xã hội và sự bình yên của người dân.

4. Đảm bảo công tác an toàn thực phẩm



Người dân nên cẩn trọng trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng 
thực phẩm nhằm hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực 
phẩm trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão. Tuyên truyền phát động nhân dân phòng 
ngừa và đấu tranh với việc sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, 
phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kịp thời cảnh báo nguy cơ an toàn thực phẩm dịp 
trước, trong và sau tết.

6. Phòng, chống lạm dụng rượu, bia và tuân thủ tốc độ tham gia giao thông
Đề nghị người dân thực hiện nghiêm Luật phòng, chống lạm dụng rượu, bia, 

đồ uống có cồn; tuân thủ an toàn khi tham gia giao thông trong thời gian cao điểm 
dịp Tết nguyên đán Quý Mão. 

Hưởng ứng hành động “Hãy uống rượu, bia có văn hoá; không xúi dục, kích 
động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia”, “Đã uống rượu, bia không lái 
xe” và nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông để bảo vệ tính mạng của mình và 
mọi người.

Trên đây là Thông báo của UBND xã Ninh Hải về tuyên truyền, vận động 
treo cở Đảng, cờ Tổ quốc và thông tin, tuyên truyền các hoạt động Mừng Đảng, 
mừng Xuân Quý Mão năm 2023 trên địa bàn xã. Đề nghị UBMTTQ, các đoàn thể 
chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới các hội viên, đoàn 
viên, yêu cầu các ban, ngành, các thôn tổ chức triển khai thực hiện tốt thông báo 
này./.
      
      Nơi nhận:                                                            
- Lãnh đạo UBND xã;
- UBMTTQ xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Trưởng các thôn;
- Lưu: VT.                                                                                                
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