
      ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

 

Số: 1052/UBND-VHTT 
Về việc quy định treo cờ Tổ quốc,  

Băng zôn nhân ngày Quốc khánh 02/9. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                
Chi Lăng, ngày 23  tháng 8  năm 2019 

 
Kính gửi:   
 - Các Ban Xây dựng đảng, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban 

MTTQVN và các đoàn thể huyện; 
- Các cơ quan, phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện; 
- Các cơ quan Trung ương, Tỉnh và các doanh nghiệp đóng 
trên địa bàn huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019).  

Uỷ ban nhân dân huyện Chi Lăng đề nghị: 

1. Tất cả các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, 
doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan 
Trung ương, Tỉnh, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn trong huyện thực hiện việc treo cờ Tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu 
(có nội dung gửi kèm) tại trụ sở, văn phòng đại diện của cơ quan, đơn vị. Yêu 
cầu không treo Cờ đã cũ, bạc màu nhằm đảm bảo trang trọng và mỹ quan. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo, hướng dẫn và đôn đốc cán 
bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại gia 
đình theo quy định. 

3. Thời gian treo cờ và băng zôn: 

Từ ngày 28/8/2019 đến hết ngày 05/9/2019. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, các tổ 
chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, đơn vị trường học, UBND các xã, thị 
trấn tổ chức triển khai và thông báo tới tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân trong 
toàn huyện biết để thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
 - Như trên; 
 - TT Huyện ủy; 
 - TT HĐND Huyện; 
 - CT, các PCT UBND huyện; 
 - Lưu VT,VHTT. 65b 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Vi Quang Trung 

 



 
MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

( Ban hành kèm Công văn số:            /UBND-VHTT ngày        tháng 8  năm 2019 
Của UBND huyện  Chi Lăng)) 

 

 1. Nhiệt liệt chào mừng 74 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019)! 

 2. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

 3. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

 4 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

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