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V/v đôn đốc treo cờ Tổ quốc,  

khẩu hiệu tuyên truyền Tết  

Nguyên đán Quý Mão 2023 

Trùng Khánh, ngày       tháng 01 năm 2023 

 
Kính gửi:  

     - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

     - Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện; 

     - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2023 về 

tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 

2023. 

Để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân 

Quý Mão 2023 tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân 

đón tết cổ truyền dân tộc, Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh đề nghị các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn triển khai 

thực hiện tốt một số nội dung tuyên truyền như sau: 

1. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện: Thực hiện tuyên truyền 

trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn; Xây 

dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề trên trang thông tin điện tử của 

huyện về nội dung, ý nghĩa của Tết cổ truyền dân tộc trên địa bàn huyện. 

Chủ trì, tổ chức treo cờ Tổ quốc, cờ Hồng kỳ, băng rôn mừng Đảng, 

mừng Xuân Quý Mão 2023 trên các tuyến đường trung tâm thị trấn 

Trùng Khánh và thị trấn Trà Lĩnh và một số địa bàn trọng điểm của huyện. Thời 

gian thực hiện từ ngày 18/01/2023 đến hết ngày 10/02/2023. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Hướng dẫn nhân dân thực hiện treo 

cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tại các trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

trường học, khu dân cư, khu du lịch, hộ gia đình. Thời gian thực hiện từ ngày 

18/01/2023 đến hết ngày 10/02/2023. 

3. Các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện: Tổ chức thay cờ, treo cờ Tổ 

quốc theo thời gian quy định tại các trụ sở làm việc. 

4. Các nội dung tuyên truyền và khẩu hiệu thực hiện theo Kế hoạch số 

03/KH-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Trùng 

Khánh. Ngoài các nội dung tuyên truyền theo Kế hoạch đề nghị các cơ quan, 

đơn vị bổ sung thêm nội dung một số câu khẩu hiệu: 

- Nói “Không” với pháo nổ! 

- Nghiêm cấm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển tàng trữ và sử 
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dụng các loại pháo! 

- Buôn bán, vận chuyển tàng trữ và sử dụng các loại pháo là vi phạm 
pháp luật!   

Căn cứ các nội dung trên đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc triển khai và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.Huyện ủy; 

- TT.HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo HU; 

- Lưu: VT,VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

Chu Thị Vinh 
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