
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  891/UBND-VP Tràng Định, ngày 24 tháng  7  năm 2020 
V/v treo cờ tổ quốc chào mừng Đại hội 

đại biểu Đảng bộ huyện Tràng Định lần 

thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đồn Biên phòng Pò Mã, Bình Nghi. 
  

 Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025, để góp phần tạo không khí trang trọng trước, trong và sau 

Đại hội, Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể của huyện, các Trường học, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số 

nội dung công việc sau đây: 

1. Các cơ quan, đơn vị, Trường học, UBND các xã, thị trấn: Tổ chức dọn 

vệ sinh cơ quan, đơn vị, các khu di tích lịch sử văn hoá, đường làng, ngõ xóm, 

đường phố,... Thực hiện treo cờ Tổ quốc trong thời gian trước, trong và sau Đại 

hội, bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2020; 

2. Phòng Văn hoá - Thông tin huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, thể thao và 

Truyền thông huyện  tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức: Treo băng rôn, khẩu 

hiệu, panô, áp phích tuyên truyền trên các trục đường phố, nơi đông dân cư. 

Tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 

2020 - 2025 trên phương tiện thông tin đại chúng.  

3. UBND các xã, thị trấn thông báo cho các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc 

trong suốt thời gian nêu trên. Chỉ đạo các đơn vị, trạm, trại, công ty đóng trên 

địa bàn tổ chức tổng vệ sinh nơi làm việc và treo cờ Tổ quốc theo yêu cầu; chỉ 

đạo các đơn vị, trường học tổng vệ sinh và chỉnh trang các di tích lịch sử thuộc 

địa bàn mình quản lý.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, các 

trường học, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo khẩn trương triển khai và thực hiện 

tốt các nội dung trên./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện; 

- Các Trường học trên địa bàn huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Lương Quốc Toản 
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