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truyền dân tộc Canh Tý và các ngày 

Lễ lớn trong năm 2020 

 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 
 

  Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Canh Tý năm 2020 và các ngày lễ lớn trong 

năm, Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học, 

UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung công việc như sau: 

 1. Thời gian treo cờ Tổ quốc 

1.1. Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Canh Tý năm 2020;  kỷ niệm 90 năm 

ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020). 

- Từ ngày 20 tháng 01 đến hết ngày 22 tháng 02 năm 2020.  

 1.2. Nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống 

nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), ngày Quốc tế lao động (01/5)  

 - Từ ngày 28 tháng 4 đến hết ngày 05 tháng 5 năm 2020. 

1.3. Chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện Tràng 

Định lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, 

nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ quốc lần thứ XVIII. 

- Thời gian treo cờ 7 ngày trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội. 

 1.4. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri 

(17/8/1910-17/8/2020; kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng 8 thành công 

(19/8/1945-19/8/2020) và ngày Quốc Khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020). 

 - Từ ngày 17 tháng 8  đến hết ngày 03 tháng 9 năm 2020. 

 1.5. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Biên giới (1950-2020) gắn với kỷ 

niệm 70 năm Ngày giải phóng Thất Khê (10/10/1950-10/10/2020); 70 năm ngày 

giải phóng thành phố Lạng Sơn và 70 năm 66 năm ngày giải phóng Thủ đô Hà 

Nội (10/10/1954-10/10/2020).  

 - Từ ngày 04 đến hết ngày 11 tháng 10  năm 2020. 

(Trong năm, nếu có văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc treo cờ Tổ quốc, 

Uỷ ban nhân dân huyện sẽ có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sau).  

 2. Nội dung triển khai thực hiện 
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1.1. Các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện treo cờ Tổ quốc. UBND các 

xã, thị trấn thông báo, chỉ đạo và kiểm tra cho các hộ gia đình, các đơn vị đóng 

trên địa bàn (Trường học, cơ quan, doanh nghiệp…) thực hiện treo cờ Tổ quốc 

đảm bảo trang nghiêm, đúng thời gian quy định. Tổ chức quét dọn vệ sinh 

đường làng, ngõ xóm, đường phố, các khu di tích lịch sử trên địa bàn.( Lưu ý 

treo cờ và thư dỡ cờ trong thời gian đã quy định để đảm bảo tính trang 

nghiêm và mỹ quan )  

2.2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện:  Thực hiện treo 

cờ Tổ Quốc tại đường đôi Quốc lộ 4A, treo cờ chuối đường vào Huyện ủy, 

UBND huyện. Tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức: Băng rôn khẩu hiệu, 

panô, áp phích, loa phóng thanh tuyên truyền trên các trục đường phố, nơi đông 

dân cư, cụm chợ. 

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học, UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Lương Quốc Toản 
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