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TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ  

thực hiện công trình, phần việc thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày 

thành lập Đảng bộ huyện Hàm Thuận (05/12/1947 - 05/12/2022) 

     

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 21/9/2022 của UBND huyện 

Hàm Thuận Bắc, phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập 

Đảng bộ huyện Hàm Thuận (05/12/1947 - 05/12/2022). 

Sáng ngày 01/12/2022, xã Hàm trí tổ chức phát động ra quân trồng cây chào 

mừng kỷ 

niệm 75 năm 

Ngày thành 

lập Đảng bộ 

huyện Hàm 

Thuận. Tham 

gia buổi lễ có 

đồng chí Lê 

Quang Phúc – 

Bí thư Đảng 

ủy xã, đồng 

chí Thông 

Văn Trinh – 

Phó Bí thư 

Đảng ủy xã, 

đồng chí 

Huỳnh Thanh 

Hải – Phó Bí 

thư, Chủ tịch 

UBND xã 

cùng 31 đồng 

chí là cán bộ 

công chức, 

không chuyên 

trách xã và 

Ban điều 

hành 3 thôn 



tham dự.  

 

Với sự quyết tâm của tập thể cán bộ xã, thôn, trong ngày đã hoàn thành 

trồng 70 cây Kèn Hồng, với chiều dài 1Km, với số tiền 20.000.000 đồng (từ Km 

19 đến Km 20, dọc Quốc lộ 28, tại thôn Phú Hòa).  

Tiếp đó, trong không khí tràn ngập niềm vui chào mừng ngày kỷ niệm và 

chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, mừng đảng, mừng xuân, mừng những thành 

tựu đạt được trong năm 2022 của đất nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang 

hướng tới kỉ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 

03/02/2023). Trong không khí chào mừng của cả huyện, đêm ngày 02/12/2022 xã 

Hàm Trí tổ chức đêm văn nghệ chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng 

bộ huyện Hàm Thuận tại nhà văn hóa xã Hàm Trí có trên 150 người dân đón xem. 

Với  13 tiết mục múa, hát, hòa tấu với những lời ca hùng hồn từ bài hát đã 

khơi dậy niềm tự hào dân tộc, uống nước nhớ nguồn, ca ngợi đảng, ca ngợi Bác 

Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương, đất nước.  

Hòa vào tiếng hát là điệu múa quạt, dịu dàng trong tiếng kèn sa-ra-nai réo 

rắt, miên man, nhưng không kém phần bay bổng cùng với những Ánh đèn lung linh 

hắt lên ngôi tháp Chăm thờ thần Silva càng làm cho vạn vật chìm trong không 

gian kỳ bí, mơ màng. Với tiếng trống ghi năng hòa tiếng kèn saranai rộn ràng 

ngân vangvv… 

Trong đêm đó,  Đồng chí Nguyễn Thành Lam – Đảng ủy viên, Bí thư xã 

đoàn đã tuyên truyền đề cương kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện 

Hàm Thuận. Qua đó, nhằm giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, xây dựng, 

củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo 

của Đảng nói chung, Đảng bộ huyện nói riêng. 

Thông qua các công trình, phần việc thiết thực chào mừng kỷ niệm, nhằm cổ 

vũ, động viên đảng viên, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách 

xã và Nhân dân xã phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, 

thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ XII và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra./. 

                                                                       Xã Hàm Trí 

 
 

 

  
  

  


