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UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NINH PHONG 

 

Số:       /KH-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 

 
 

Ninh Phong, ngày 13 tháng 02 năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, 

 thể dục thể thao phục vụ tuyên truyền Đại hội Đảng bộ phường Ninh 

Phong, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 20/12/2019 của UBND 

thành phố Ninh Bình về việc tuyên truyền, phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

thành phố Ninh Bình lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh 

Bình lần thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/ĐU ngày 07/11/2019 của Đảng ủy 

phường về Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 tiến tới Đại hội Đại 

biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025; 

UBND phường Ninh Phong xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 

thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng hoạt 

động, cụ thể như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

I. Mục đích: 

 1. Thông qua các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, 

thể dục thể thao nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, 

đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong phường nhận thức sâu sắc về ý 

nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 2. Tuyên truyền và khẳng định những thành tích đã đạt được trên các 

lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế 

và nguyên nhân. Tuyên truyền những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 – 2025, từ đó, góp phần tạo sự thống nhất 

về chính trị, tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên tạo sự đồng thuận 

trong nhân dân, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. 

 3. Tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng 

lớp nhân dân trên địa bàn phường. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên tích 

cực học tập lao động sản xuất, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp 



Gemaakt door Admin  

2 
 

phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 

2020 và nhiệm kỳ 2015 – 2020, tạo tiền đề để tiếp tục phấn đấu thực hiện 

thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

II.  Yêu cầu: 

1. Các hoạt động phải được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai 

nghiêm túc, đề cao chất lượng, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế. 

2. Công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao 

phục vụ tuyên truyền Đại hội đảng bộ phường tiến tới Đại hội Đảng bộ các 

cấp cần gắn kết chặt chẽ với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 

nước, của tỉnh, của thành phố. 

B. HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN: 

I. Công tác tuyên truyền:  

* Các nội dung tuyên truyền yêu cầu xuyên suốt trong quá trình tổ 

chức Đại hội Đảng bộ các cấp, cụ thể như sau:  

- Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội 

đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Khẳng định việc tổ chức Đại hội Đảng 

các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc của Đảng bộ, quân và dân ta, là công 

việc định kỳ của Đảng nhằm tổng kết đánh giá về những thành tựu, kết quả đã 

đạt được, nguyên nhân, khó khăn, tồn tại trong nhiệm kỳ qua và phương 

hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. 

- Tuyên truyền các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đảng các cấp của 

Trung ương, của tỉnh, của thành phố, của phường. Trọng tâm là Chỉ thị 35 

ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kết luận số 55 ngày 

15/8/2019 Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác 

cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của 

Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; Kế hoạch số 182 ngày 06/11/2019 của 

Tỉnh uỷ “Về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Ninh Bình lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Kế hoạch số 154 ngày 19/ 

11/2019 của Thành ủy về Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đại 

biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XX; Kế hoạch số 68-KH/ĐU ngày 

07/11/2019 của Đảng ủy phường về Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-

2022 tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025; Các 

văn bản hướng dẫn Đại hội của Ban Tổ chức Trung ương, của Ban thường 

vụ Tỉnh ủy, Ban thường vụ Thành ủy... 
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- Tuyên truyền các dự thảo văn kiện và việc đóng góp ý kiến của các 

chi bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội 

Đại biểu các cấp, nhất là ý kiến góp ý của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ 

chủ chốt các cấp đã nghỉ hưu, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức... 

* Nội dung trọng tâm theo từng mốc thời gian, chia thành 4 đợt cụ thể: 

1.1. Đợt thứ nhất: (Từ tháng 1/2020 đến hết tháng 4/2020): 

Tuyên truyền Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ 

phường lần thứ XX (Dự kiến tổ chức vào 31/03/2020) 

- Tuyên truyền công tác chuẩn bị và kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ và Đại 

hội Đảng bộ phường; 

- Tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương và 

những chỉ tiêu đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; kết quả các phong trào 

thi đua yêu nước, công trình trọng điểm chào mừng đại hội, biểu dương các tổ 

chức đảng, đảng viên, nhân tố điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trên 

các lĩnh vực. Tuyên truyền phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp 

trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nêu gương các điển hình tiên tiến, mô hình phát 

triển kinh tế - văn hóa xã hội tiêu biểu.  

- Phản ánh các hoạt động chào mừng Đại hội ở các chi bộ và các hoạt 

động chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ phường. 

- Gắn hoạt động tuyên truyền với việc phát động và tổ chức đợt thi đua 

đặc biệt, phản ánh toàn diện, kịp thời kết quả các phong trào thi đua yêu nước, 

các công trình trọng điểm, các hoạt động lớn chào mừng đại hội đảng bộ các cấp 

gắn với tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước Thành phố tiến tới Đại hội thi đua 

yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V; 

1.2. Đợt thứ hai: Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố, Đại 

hội Đảng bộ Tỉnh Ninh Bình (Từ tháng 5/2020 đến hết tháng 6/2020) 

- Tuyên truyền sâu rộng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, công tác 

xây dựng Đảng và hệ thống chính trị,  bảo đảm quốc phòng - an ninh của Thành 

phố trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả các phong trào thi đua yêu nước, công 

trình trọng điểm chào mừng đại hội; biểu dương các tổ chức đảng, đảng viên, 

nhân tố điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Định hướng 

phát triển thành phố trong nhiệm kỳ 2020- 2025. 

- Phản ánh các hoạt động chào mừng trên địa bàn phường hướng tới 

Đại hội Đảng bộ thành phố. 
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- Tiếp tục tuyên truyền đậm nét thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

Thành phố lần thứ XX (Đại hội điểm của Tỉnh) trên các phương tiện truyền 

thông, diễn đàn, đội ngũ báo cáo viên… 

- Tiếp tục tuyên truyền dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh 

lần thứ XXII; Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; gắn với 

tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước Thành phố tiến tới Đại hội thi đua yêu 

nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V.  

 - Tăng cường tuyên truyền trực quan; chỉnh trang đô thị; Chỉ đạo Đài 

truyền thanh phường tiếp sóng chương trình phát thanh trực tiếp của Đài phát 

thanh thành phố phục vụ nhân dân theo dõi…   

1.3. Đợt thứ ba (sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII tiến tới Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng) 

 - Tiếp tục tuyên truyền đậm nét kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần 

thứ XXII trên trang thông tin điện tử, đài truyền thanh phường. Phản ánh tâm trạng 

phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân về thành công của Đại hội, ý chí 

quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XXII, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 - Tổ chức tổng kết, biểu dương, khen thưởng kết quả đợt thi đua đặc biệt 

chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước thành phố và tỉnh lần 

thứ V và các ngày lễ lớn trong năm 2020. 

2. Hình thức và biện pháp triển khai 

2.1. Tuyên truyền trực quan 

- Tu sửa, chỉnh trang các cụm pano đường vào trụ sở trên các trục 

đường chính của phường.  

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố trang trí cờ hoa, căng treo 

băng zôn khẩu hiệu tại trụ sở nơi làm việc. (Có chi tiết khẩu hiệu tuyên truyền 

kèm theo kế hoạch) 

- Tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, điện trang trí trước 

cửa các hộ gia đình 

- Tham gia thi đường phố thông tin cổ động và xe thông tin tuyên 

truyền, hội diễn nghệ thuật quần chúng do thành phố tổ chức; 

2.2. Tuyên truyền bằng các hình thức khác 

- Tăng cường viết bài, đưa tin phản ánh các hoạt động chào mừng Đại hội. 

những điển hình tiên tiến của các tổ chức trên tất cả các lĩnh vực; Trực và tiếp 

phát sóng theo lịch Đài thành phố. 
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- Ban biên tập Trang thông tin điện tử: Nâng cao chất lượng, số lượng 

tin bài phản ánh các hoạt động. 

- Thực hiện thông tin tuyên truyền trên các hội nghị, diễn đàn, sinh 

hoạt, tuyên truyền miệng của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể chính trị, xã hội.. 

II. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, THỂ DỤC THỂ THAO 

1. Tổ chức các hoạt động văn nghệ 

- Tổ chức hoạt động văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội Đảng 

bộ phường. 

- Tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2020 do thành phố tổ chức. 

- Duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các CLB văn nghệ ở các tổ dân 

phố. Hướng dẫn các khu dân cư xây dựng, tổ chức, biểu diễn các chương 

trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân và các sự kiện chính trị khác 

diễn ra trong năm.  

2. Tổ chức các hoạt động Thể dục thể thao: 

 - Hướng dẫn các CLB thể thao tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu. 

 - Thành lập đoàn tuyển, tham gia thi đấu các giải do thành phố tổ chức 

III. CÔNG TÁC CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 

 1. Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình cải tạo, nâng 

cấp kết cấu hạ tầng tại các khu dân cư; Công trình sửa chữa nâng cấp hạng 

mục trụ sở UBND phường; 

 2. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, giải quyết dứt điểm các tồn 

tại về rác thải; duy trì công tác vệ sinh công cộng “ngày thứ 7 sạch”. Tổng vệ 

sinh toàn phường trước thời gian khai mạc Đại hội Đảng bộ phường, Đại hội 

Đảng bộ thành phố, Đại hội đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng bộ toàn quốc.  

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

1. Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chào mừng Đại hội Đảng bộ phường tiến 

tới Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

 2. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chào mừng Đại hội Đảng 

bộ phường và các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố. 

3. Tham gia triển lãm Trang ảnh, trưng bày cây cảnh tại khu vực tổ 

chức Đại hội Đảng bộ thành phố và các hoạt động chào mừng khác khi có sự 

chỉ đạo của thành phố. 



Gemaakt door Admin  

6 
 

` C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ: 

1.  Công chức Văn hóa – thông tin thể thao phường: 

- Tham mưu cho UBND phường trong việc thực hiện các nội dung về 

công tác thông tin tuyên truyền. Xây dựng kế hoạch triển khai nội dung cụ 

thể theo từng thời điểm. Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ trang trí khánh 

tiết theo kế hoạch phân công của Tiểu ban tuyên truyền và hành động cách 

mạng phục vụ Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XX; Lập dự toán chi tiết 

các đầu việc được giao trình Thường trực UBND phường phê duyệt;  

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ dân 

phố  triển khai thực hiện các nội dung thông tin tuyên truyền theo từng thời điểm 

đảm bảo chất lượng, hiệu quả.  

- Thành lập các đoàn tuyển văn nghệ, thể thao tham gia đầy đủ các nội 

dung do thành phố tổ chức. 

- Xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh 

doanh dịch vụ văn hóa. Phối hợp kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh và 

tăng cường công  tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, tín 

ngưỡng tại các cơ sở thờ tự, kịp thời ngăn chặn các tệ nạn mê tín dị đoan, xử lý 

nghiêm các đối tượng sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại. 

- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 

nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội trên địa bàn. 

 - Thực hiện công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử 

2. Đài truyền thanh phường: 

- Xây dựng tin bài tuyên truyền và tăng cường thời lượng tiếp, phát 

sóng. Xây dựng chuyên mục “Hướng tới Đại hội Đảng các cấp” gắn với các 

ngày lễ lớn, sự kiện theo định hướng chỉ đạo của Đài thành phố. 

- Đẩy mạnh viết bài đưa tin tuyên truyền trước - trong và phản ánh kết 

quả Đại hội Đảng bộ các cấp. 

3. Công chức tài chính: 

- Thẩm định dự toán, tham mưu về kinh phí trên cơ sở dự toán đã 

được duyệt; đảm bảo cung cấp kinh phí kịp thời, đầy đủ và hướng dẫn thủ 

tục thanh quyết toán theo quy định. 

4.  Công chức Xây dựng - Trật tự đô thị: 

- Tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự đô thị trên địa bàn. Tham 

mưu tổ chức các đột cao điểm thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị, kiểm 

tra, xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bày bán 
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hàng hoá gây ách tắc giao thông; Xử lý triệt để các biển bảng quảng cáo, 

phông bạt che chắn trái quy định. 

5. Công chức Văn phòng HĐND - UBND phường: 

Phối hợp với Công chức Văn phòng Đảng ủy thực hiện các nội dung 

chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ Đại hội theo chỉ đạo của 

Thường trực, Ban Thường vụ và Tiểu ban tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng 

bộ phường; Cung cấp số liệu, thông tin để phục vụ cho công tác tuyên truyền.  

6. Công chức Địa chính - Môi trường: 

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường, giải quyết các điểm tồn 

tại về rác thải, duy trì vệ sinh công cộng “ngày thứ 7 sạch”. Xây dựng kế 

hoạch tổ chức tổng vệ sinh môi trường trước khai mạc Đại hội Đảng bộ 

phường, đại hội Đảng bộ thành phố, Đại hội đảng bộ tỉnh và Đại hội đảng 

toàn quốc. Đồng thời, tham mưu các biện pháp xử lý các cá nhân, đơn vị 

vứt rác thải bừa bãi, không đúng quy định. 

7. Công đoàn phường: 

- Huy động cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia các chương trình hội 

diễn văn nghệ và thi đấu thể dục thể thao khi có yêu cầu. 

- Động viên cán bộ, công chức tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quết các thủ tục hành chính phục vụ nhân 

dân. Thực hiện tốt các nội dung công việc phục vụ Đại hội Đảng các cấp theo 

sự phân công.  

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể:  

- Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân 

dân, cán bộ, đoàn viên, hội viên, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phường 

tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện kế hoạch. Chủ động triển khai nội dung 

kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức. 

- Chuẩn bị lực lượng tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục 

thể thao khi có yêu cầu. 

9. Ban giám hiệu các nhà trường: 

- Chuẩn bị lực lượng đội ngũ giáo viên tham gia Hội diễn nghệ 

thuật quần chúng cấp thành phố khi có yêu cầu của UBND phường. 

- Tổ chức treo cờ, băng zôn, khẩu hiệu, tổng vệ sinh môi trường theo 

từng thời điểm cụ thể. 
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10. Các tổ dân phố: 

 - Mỗi tổ dân phố căng treo từ 03 - 05 băng zôn, khẩu hiệu. Tuyên 

truyền vận động 100% hộ dân treo cờ Tổ quốc và trang trí đèn hoa khu vực 

trước cửa nhà theo phương châm xã hội hóa.  

- Tổ chức các hoạt động giao lưu của các CLB văn hóa văn nghệ thể 

thao trên địa bàn như bóng bàn, cầu lông, các trò chơi dân gian....  

- Tổ chức tổng vệ sinh môi trường khu dân cư. Huy động lực lượng bóc 

gỡ, xóa các quảng cáo rao vặt trái phép trên các tuyến đường nội phố.  

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn 

hoá văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 

2020-2025 và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của 

Đảng. 

 UBND phường Ninh Phong yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các cơ 

quan, đơn vị, tổ dân phố phối hợp chặt chẽ chủ động xây dựng kế hoạch, triển 

khai tổ chức đạt kết quả. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc 

kịp thời báo cáo về UBND phường để giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 

- Phòng VHTT - TT; 

- TT Đảng ủy- HĐND phường;   

- Lãnh đạo UBND phường; 

- Công đoàn phường; 

- Trưởng các đoàn thể; Công chức; 

- BGH các nhà trường; 

- Các tổ dân phố; 

- Lưu: VT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Đỗ Ngọc Lâm 
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KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày 13/02/2020) 

 

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Ninh 

Phong lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025! 

2. Đảng bộ và nhân dân phường Ninh Phong quyết tâm đưa Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ phường Ninh Phong lần thứ XX vào cuộc sống! 

3. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Ninh 

Bình lần thứ XX! 

4. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần 

thứ XXII! 

5. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 

Ninh Phong lần thứ XX ! 

6. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng 

Cộng sản Việt Nam! 

7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 

8. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 

minh! 

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

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

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