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Đảng bộ xã Hàm Đức long trọng 

tổ chức lễ Báo Công dâng Bác, 

kính dâng lên Bác những bông hoa 

tươi thắp, những nén hương thơm 

để tưởng nhớ và tỏ lòng thành 

kính, biết ơn sâu sắc tới Bác. 

Người anh hùng giải phóng dân 

tộc, nhà cách mạng lỗi lạc của 

phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, danh nhân 

văn hóa thế giới, vị lãnh tụ vô vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Người là lãnh tụ 

thiên tài đã dẫn dắt Đảng ta, dân tộc ta trên con đường đấu tranh giành độc lập, tự do, 

thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người đã hiến dâng trọn cuộc đời 

cho dân tộc, Người đã làm rạng danh, non sông gấm vóc, đất nước Việt Nam. 

Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động của buổi Lễ Báo công dâng 

Bác, đồng chí Huỳnh Văn Cầu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hàm 

Đức thay mặt Đảng bộ xã nhà thành kính báo cáo với Bác những thành tích mà cán 

bộ và nhân dân xã Hàm Đức đã đạt được trong năm qua và hứa với Bác quyết tâm 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và công tác xây 

dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần cho Nhân dân xã nhà. Đồng thời, quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế 

góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, 

nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./. 

                                               
 

                                                                                 


