
 

 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Chợ Xuân Liễu Đề - Quý Mão 2023 

 

Chợ xuân Liễu Đề là Hội Chợ truyền thống của địa phương, nét đẹp văn hóa 

của người dân trong vùng nói chung và người dân Liễu Đề nói riêng khi Tết đến 

xuân về, là dịp giao lưu giữa các hộ sản xuất, kinh doanh, nhà vườn, là nơi quảng 

bá sản phẩm, hiện vật, cây cảnh, các loại cây trồng phục vụ nhân dân nhân dịp đầu 

xuân năm mới.  

Được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng về tổ chức các 

hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2023. UBND thị trấn Liễu Đề thông báo 

tổ chức các hoạt động Chợ Xuân Liễu Đề nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023, cụ 

thể như sau. 

 1. Địa điểm tổ chức: Tại Sân vận động thị trấn Liễu Đề. 

 2. Nội dung, thời gian tổ chức: 

 - Tổ chức đêm văn nghệ Mừng Đảng, Chào Xuân mới : Khai mạc lúc 19 giờ 

30 phút ngày 26/01/2023 (Tức ngày mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão) 

 - Hội Chợ Xuân: Ngày mồng 6 Tết Quý Mão năm 2023. 

 Vậy Ủy ban nhân dân thị trấn Liễu Đề trân trọng thông báo để toàn thể nhân 

dân được biết./. 

 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ (Để B/c); 

- TT HĐND huyện (Để B/c); 

- UBND huyện (Đề B/c); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm VHTTTT huyện; 

- Website của UBND huyện; 

- Lưu VT.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 Vũ Thành Nhân 

  UỶ BAN NHÂN DÂN  

THỊ TRẤN LIỄU ĐỀ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 02/TB-UBND 

                     
Liễu Đề, ngày 15 tháng 01 năm 2023 
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