
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN SA THẦY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-UBND 

 

 

             Sa Thầy, ngày       tháng 01 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu trong dịp Tết Nguyên đán  

Canh Tý năm 2020 và nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập  

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2020) 

 

  

Căn cứ Hướng dẫn số 65-HD/BTGTU ngày 10/01/2020 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy và Kế hoạch số 2583/KH-UBND, ngày 05/10/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về tổ chức các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện 

thông báo việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 

2020 và nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/2/1930-03/2/2020), như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, Thị trấn: 

- Thực hiện treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tại trụ sở các cơ quan, đơn vị; 

thông báo các hộ gia đình tại địa phương thực hiện treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu 

nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-

03/2/2020) và Đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 từ ngày 15/01/2020 đến hết 

ngày 10/02/2020.  

- Kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân cư, tại trụ sở cơ 

quan và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về việc thực hiện. 

- Thực hiện tổng dọn vệ sinh tại trụ sở, khu dân cư, trước trong và sau tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020. 

2. Nội dung khẩu hiệu: (có phụ lục khẩu hiệu kèm theo).   

3. Giao phòng Văn hóa Thông tin, phòng Nội vụ kiểm tra, đôn đốc việc treo 

cờ, khẩu hiệu của các cơ quan, đơn vị. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện 

để làm cơ sở đánh giá thi đua, khen thưởng năm 2020. 

4. Trong thời gian nghỉ tết đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị 

trấn lưu ý: Bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên 

tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Thực hiện nghiêm túc việc 

phân công trực lãnh đạo, trực ban, trực bảo vệ cơ quan; chủ động phát hiện, xử lý 

kịp thời, có hiệu quả các tình huống đột xuất, phát sinh, bảo vệ tuyệt đối an toàn 

trụ sở cơ quan, đơn vị. 

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

Thông báo trên hệ thống phát thanh huyện để các cơ quan, đơn vị, nhân dân biết, 

thực hiện. 

KHẨN 



UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết, 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND-UBND huyện; 

- UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trong huyện; 

- Các đơn vị lực lượng vũ trang; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm VHTTDL&TT; 

- Trang thông tin ĐT huyện; 

- Lưu: VT, VPN(50đ,30g). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thạnh 

 

 



Phụ lục 

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày      tháng 01 năm 2020 

của UBND huyện Sa Thầy) 

 

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Canh Tý 

2020! 

2. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(3/2/1930 - 3/2/2020)! 

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2020! 

4. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh! 

5. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ! 

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

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

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