ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRÙNG KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1531/UBND-VHTT

Trùng Khánh, ngày20 tháng 9 năm 2022

V/v Tổ chức tuyên truyền, phục vụ Lễ
hội Du lịch Thác Bản Giốc năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Kế hoạch số 257/KH-TBNDTTKT ngày 16 tháng 9 năm 2022
của Tiểu Ban Nội dung tuyên truyền khánh tiết về nhiệm vụ tiểu ban nội dung,
tuyên truyền, khánh tiết Lễ hội Thác Bản Giốc năm 2022;
Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc năm 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 08 - 09
tháng 10 năm 2022. Để đảm bảo công tác tuyên truyền cho lễ hội du lịch thác Bản
Giốc đạt hiệu quả, góp phần vào sự thành công của các hoạt động trong Lễ hội.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện: Chủ động treo cờ, khẩu hiệu
tuyên truyền (nội dung các câu khẩu hiệu theo Kế hoạch số 257/KH-TBNDTTKT
ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Tiểu ban Nội dung, Tuyên truyền, Khánh tiết) tại
trụ sở các cơ quan, đơn vị hoàn thành xong trước ngày 02/10/2022; vệ sinh môi
trường, cảnh quan trụ sở làm việc.
2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông: Chủ động tổ chức tuyên truyên
truyền bằng nhiều hình thức trực quan, pa nô, áp phích; treo các băng rôn, cờ hồng
kỳ, cờ tổ quốc, các khẩu hiệu đảm bảo đúng thời gian quy định;
3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Tổ chức tuyên truyền về Lễ hội; treo cờ,
khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở làm việc; chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân
dân treo cờ tổ quốc, thời gian từ ngày 02/10/2022 đến hết ngày 12/10/2022.
Riêng đối với các xã: Đoài Dương, Đức Hồng, Phong Châu, Chí Viễn, Đàm
Thủy và Thị trấn Trùng Khánh cắm cờ hồng kỳ tại một số điểm trên trục đường
Quốc lộ 4A thời gian hoàn thành trước ngày 06/10/2022.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT. Huyện ủy (B/c);
- TT. HĐND huyện (B/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, VHTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Chu Thị Vinh

