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- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ II, 

nhiệm kỳ 2020-2025! 

- Chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng! 

- Đảng bộ và Nhân dân thị xã Kỳ Anh thi đua lập thành tích chào mừng Đại 

hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ II, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX 

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

- Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành 

công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng! 

 - Sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức và năng 

lực, bầu vào cấp ủy đảng các cấp ! 

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ! 

 - Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền 

tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh! 

 - Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại xây dựng và bảo vệ vững 

chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! 

 - Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, nhanh chóng đưa nghị quyết đại 

hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-

2025 vào cuộc sống ! 

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập thành tích chào mừng Đại hội đại 

biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh lần thứ II. 

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập thành tích chào mừng Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX. 

- Quyết tâm thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng 

thị xã Kỳ Anh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. 

- Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then 

chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. 

- Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, 

thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của 

cách mạng Việt Nam. 

- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

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