ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 513/UBND-VHTT
V/v trang trí, treo Cờ Tổ quốc
chào mừng Chương trình gặp gỡ đầu
Xuân năm 2019 và Hội nghị lần thứ 10
Ủy ban công tác liên hợp (UBCTLH)

TP. Lạng Sơn, ngày 14 tháng 3 năm 2019

Ký bởi: Ủy
ban Nhân
dân thành
phố Lạng
Sơn
Cơ quan:
Tỉnh Lạng

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể thành phố;
- UBND các phường, xã.

Thực hiện Công văn số 199/UBND-TH ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc chuẩn bị cho Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2019,
Thiết thực chào mừng Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2019 và Hội nghị lần
thứ 10 UBCTLH được tổ chức tại Lạng Sơn, UBND thành phố Lạng Sơn đề nghị:
1. Các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể thành phố chỉ đạo việc chỉnh
trang các biển hiệu, Cờ Tổ quốc, thực hiện treo băng rôn hoặc chạy bảng chữ
điện tử chào mừng Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2019 và Hội nghị lần thứ 10
UBCTLH.
2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các
phường, xã có trách nhiệm tuyên truyền, chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp,
trường học treo băng rôn hoặc chạy bảng chữ điện tử, treo Cờ Tổ quốc. Vận
động các hộ gia đình trên địa bàn treo Cờ Tổ quốc; vệ sinh môi trường nơi công
cộng, khu dân cư, các nhà văn hóa khối, thôn...
Lưu ý: Yêu cầu không treo Cờ đã cũ, bạc màu nhằm đảm bảo trang trọng
và mỹ quan đô thị.
* Thời gian thực hiện tuyên truyền và treo Cờ Tổ quốc: Từ ngày
17/3/2019 đến ngày 27/3/2019.
* Khẩu hiệu tuyên truyền:
- CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ ĐẦU XUÂN NĂM 2019 VÀ HỘI NGHỊ
LẦN THỨ 10 ỦY BAN CÔNG TÁC LIÊN HỢP GIỮA CÁC TỈNH LẠNG
SƠN, QUẢNG NINH, CAO BẰNG, HÀ GIANG (VIỆT NAM) VÀ KHU TỰ
TRỊ DÂN TỘC CHOANG QUẢNG TÂY (TRUNG QUỐC)!
- NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU VỀ DỰ
CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ ĐẦU XUÂN NĂM 2019 VÀ HỘI NGHỊ LẦN
THỨ 10 ỦY BAN CÔNG TÁC LIÊN HỢP GIỮA CÁC TỈNH LẠNG SƠN,
QUẢNG NINH, CAO BẰNG, HÀ GIANG (VIỆT NAM) VÀ KHU TỰ TRỊ
DÂN TỘC CHOANG QUẢNG TÂY (TRUNG QUỐC)!

3. Giao phòng Văn hóa và Thông tin thành phố
Kiểm tra, đôn đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố thực hiện công
tác trang trí. Phối hợp với UBND các phường, xã kiểm tra, đôn đốc treo cờ Tổ quốc
tại trụ sở các cơ quan, tổ chức và tại các hộ gia đình trên địa bàn thành phố.
4. Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố
- Thực hiện trang trí, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên đường phố
theo các văn bản hướng dẫn của UBND thành phố, thực hiện xong trước ngày
18/3/2019.
- Thực hiện tuyên truyền lưu động trên địa bàn để các đơn vị, các hộ gia đình
biết, thực hiện, thời gian thực hiện từ ngày 15/3/2019 đến ngày 20/3/2019.
UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và
UBND các phường, xã triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (b/c);
- TT Thành ủy (b/c);
- TT HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- CPVP, CVVX, QTM;
- Lưu: VT, Trang TTĐT TP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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