
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ VÂN NHAM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND Vân Nham, ngày        tháng 8  năm 2021 
V/v hướng dẫn treo cờ Tổ quốc chào  

mừng Quốc khánh 02/9 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi: - Các cơ quan, trường học thuộc xã; 
 - Trưởng các thôn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 06/01/2021 của UBND xã Vân 

Nham Về việc tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện quan 

trọng năm 2021 trên địa bàn xã Vân Nham. Ủy ban nhân dân xã  Vân Nham hướng 

dẫn treo cờ Tổ quốc nhân dịp chào mừng Quốc khánh 2/9 năm 2021 với nội dung 

như sau: 

1. Thực hiện treo cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan, đơn vị, thông báo cho cán 

bộ, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị thực hiện treo cờ Tổ quốc tại 

gia đình. 

2. Trưởng các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ tổ quốc và trang 

trí băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền; thực hiện dọn dẹp vệ sinh công cộng, đảm 

bảo môi trường sạch, đẹp trong dịp kỷ niệm. 

3. Thời gian treo cờ Tổ quốc: Từ nay đến ngày 10/9/2021. 

Nhận được Công văn này đề nghị các cơ quan, trường học thuộc xã trưởng 

các thôn triển khai và thông báo tới toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn biết, 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Hứa Văn Hảo 

 

 

 

 

 

 



*KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

 

1. Nhiệt liệt  chào  mừng  76  năm  Ngày  Cách  mạng  tháng  Tám  

thànhcông (19/8/1945 -19/8/2021 ) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945 -02/9/2021 )! 

2.Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững 

chắc Tổ quốc ViệtNam xã hội chủ nghĩa! 

3.Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám, đẩy mạnh các phong trào thi 

đua yêu nước,quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 

năm 2021! 

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

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

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

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