
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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02/9/2022) trên địa bàn huyện 

Tràng Định 

 

 
 

            Kính gửi:  

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

- Các đơn vị trường học, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Việc treo Cờ Tổ quốc trong những ngày Lễ lớn của đất nước và những 

ngày Lễ của địa phương đã trở thành nghi lễ quen thuộc của các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, các hộ gia đình và luôn được thực hiện một cách trang trọng, tạo 

nét đẹp văn hóa trong những ngày Lễ trên địa bàn huyện. Để hòa chung với 

không khí chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2022) trên 

địa bàn huyện. UBND huyện Tràng Định yêu cầu: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn thực 

hiện việc treo Cờ Tổ quốc Nhân ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2022). 

2. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn có trách nhiệm tuyên truyền, chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp, 

trường học treo Cờ Tổ quốc. Vận động các hộ gia đình trên địa bàn treo Cờ Tổ 

quốc, không treo Cờ đã cũ, bạc màu. Tổ chức quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ 

xóm, đường phố, các khu di tích lịch sử trên địa bàn quản lý. 

Lưu ý: UBND các xã, thị trấn vận động các hộ gia đình trên địa bàn treo 

cờ Tổ quốc (treo cờ và thu dỡ cờ trong thời gian đã quy định để đảm bảo tính 

trang nghiêm và mỹ quan)  

3. Thời gian treo Cờ Tổ quốc: Từ ngày 29/8/2022 đến hết ngày 

06/9/2022. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn 

kiểm tra, đôn đốc việc treo cờ Tổ quốc tại trụ sở các cơ quan, ban, ngành, tổ 

chức, đoàn thể và các hộ gia đình trên địa bàn huyện. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện:  

- Thực hiện treo cờ Tổ quốc tại đường đôi Quốc lộ 4A.  

- Tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức (treo băng rôn, khẩu hiệu, xe ô 

tô lưu động, trên hệ thống loa phát thanh các xã, thị trấn,...) trên địa bàn để các 

đơn vị, các hộ gia đình được biết và thực hiện. 
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- Thường xuyên kiểm tra và kịp thời xử lý thay mới cờ đã bạc màu, cũ, 

rách, không đảm bảo mỹ quan. 

UBND huyện Tràng Định yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ; 

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

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; 

- Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ngọ Quang Khải 
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