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Kính gửi:  Ban cán sự 6 thôn; 

 

Thực hiện Công văn số 785/SVHTTDL-QLVH 3 ngày 25/5/2022 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh về việc tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày bác Hồ về tham 

Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007-

28/5/2022). Trong thời gian tới sẽ diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng để triển khai tốt 

công tác tuyên truyền; Ủy ban nhân dân xã đề nghị Cấp ủy, Ban cán sự các thôn đóng trên 

địa bàn chỉ đạo,thực hiện tốt một số nội dung công việc sau: 

1. Tổ chức kiểm tra, rà soát, tháo dỡ, thay thế toàn bộ các băng rôn, khẩu hiệu, pa 

nô, áp phích, cờ với nội dung tuyên truyền đã hết hiệu lực hoặc cũ nát tại khuôn viên nhà 

văn hóa, đơn vị, các trục đường giao thông đảm bảo mỹ quan và kịp thời thực hiện treo cờ 

mới, băng rôn khẩu hiệu mới. 

2.Tập trung tuyên kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-

15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007-28/5/2022), treo cờ, băng 

rôn khẩu hiệu tại nhà văn hóa thôn; phát động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ trên các tuyến 

đường và ở gia đình mình, ra quân vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch đẹp trong thời gian 

diễn ra ngày lễ; tăng cường tuyên truyền giới thiệu những kết quả, những hình ảnh về quê 

hương và con người Kỳ Bắc; kịp thời đưa tin bài về các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn 

toàn xã. 

3. Thời gian treo cờ từ ngày 5/6/2022 đến 18/6/2022. 

 

Nhận được thông báo này UBND xã đề nghị các cơ quan, ban ngành triển khai thực 

hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu VT, VHTT./.                                                                   
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