
 

ỦY BAN NHÂN DÂN   

HUYỆN TU MƠ RÔNG  

       Số:         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Tu Mơ Rông, ngày      tháng      năm 2021 
  

THÔNG BÁO 

V/v treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Dương lịch năm 2022 
 

 

Căn cứ Công văn số 515- CV/BTGHU, ngày 28/12/2021 của Ban Tuyên  

giáo Huyện ủy về đẩy mạnh tuyên truyền cổ động  trực quan nhân dịp tết Dương 

lịch 2022.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân 

dân các xã treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Dương lịch năm 2022 ,cụ thể như sau: 

1. Tại trụ sở, nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị huyện; Mặt trận và các 

đoàn thể chính trị - xã hội huyện; UBND các xã; đơn vị lực lượng vũ trang, 

doanh nghiệp; trường học trên địa bàn huyện thực hiện treo cờ Tổ quốc, khẩu 

hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định.  

Khẩu hiệu tuyên truyền: sử dụng một trong hai khẩu hiệu sau: 

- Chúc mừng năm mới- Xuân Nhâm Dần 2022! 

- Mừng Đất nước đổi mới, Mừng Đảng quang vinh, Mừng xuân Nhâm 

Dần 2022! 

2. Đối với nhân dân trên địa bàn huyện: Treo cờ Tổ quốc tại nhà riêng. 

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12/2021 đến hết ngày 05/01/2022. 

4.  UBND các xã kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân 

cư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu ở cơ 

quan, đơn vị mình quản lý.  

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, các doanh 

nghiệp, trường học, UBND các xã và nhân dân trên địa bàn huyện biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:        
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các 

 đoàn thể CT-XH  huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị huyện; 

- UBND các xã; 

- Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện (T/b); 

- Lưu: VT-TH.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vương Văn Mười 
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