
 
Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 

 
 Ngày 12 /11/2022, tại Nhà văn hóa khu phố Lâm Giáo và khu phố 3 tổ 

chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Giao lưu hội trại và các hoạt 

động văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian trong phần hội gồm khu phố 1 và 

khu phố Tầm Hưng với khu phố Lâm Giáo; khu phố Lâm Hòa và khu phố Nà Bồi 

với khu phố 3. Các hoạt động tại ngày hội diễn ra với không khí vui tươi, lành 

mạnh, tiết kiệm và đầm ấm tình làng. 

 Sáng ngày 13/11/2022, khu phố Lâm Giáo và khu phố 3 tổ chức phần 

Lễ. Đến dự có lãnh đạo huyện, thị trấn, đại diện các ngành, đoàn thể thị trấn; cán 

bộ và đại diện hộ gia đình ở khu phố. Tại buổi lễ, các đại biểu và bà con ôn lại 

lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQVN qua 92 năm (18/11/1930-

18/11/2022). Được nghe và thảo luận kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022, kết quả thực hiện 

phong trào thi đua trên địa bàn khu phố năm 2022. Nhân Ngày hội, khu phố đã 

biểu dương, khen thưởng tập thể, hộ gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện phong trào thi đua ở khu phố.  

 Ngày 15/11/2022, khu phố Lâm Hòa và Nà Bồi tổ chức ngày hội; ngày 

16/11/2022 khu phố 1 và Tầm Hưng tổ chức ngày hội ở địa bàn khu phố mình.  

 Năm 2022, thị trấn trao tặng giấy khen cho 72 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu và 

biểu dương 44 hộ gia đình hiếu học tiêu biểu trong Ngày hội đại đoàn kết toàn 

dân tộc ở 6 khu phố./.  

 

            


