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Quốc khánh Nước Cộng hòa 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2022 

 
 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Lạng Sơn; 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố; 

- UBND các phường, xã. 
 
 

 

Nhân dịp Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 

16/3/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Lạng Sơn; các 

phòng, ban, ngành trực thuộc và UBND các phường, xã thực hiện treo Cờ Tổ 

quốc, băng rôn, khẩu hiệu trang trí, thay nội dung chữ biển, bảng điện tử…Tại 

trụ sở cơ quan, đơn vị chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám 

thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022).  

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; thực hiện cắm Cờ Tổ quốc 

trên các tuyến đường đã được trang bị Cờ đồng bộ. Yêu cầu không treo Cờ đã 

cũ, bạc màu nhằm đảm bảo trang trọng và mỹ quan đô thị. 

3. Thời gian thực hiện treo Cờ Tổ quốc: Từ ngày 18/8/2022 đến hết 

ngày 06/9/2022. 

Lưu ý: Đề nghị UBND các phường, xã vận động các hộ gia đình trên địa 

bàn treo Cờ Tổ quốc; thực hiện cắm Cờ Tổ quốc trên các tuyến đường đã được 

trang bị Cờ đồng bộ xong trước ngày 18/8/2022. 

4. Một số khẩu hiệu tuyên truyền: 

Chào mừng Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 

(19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)! 
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Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 muôn năm! 

Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! 

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, đẩy mạnh các phong trào thi 

đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022! 

Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

5. Giao phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

- Phối hợp với UBND các phường, xã kiểm tra, đôn đốc việc treo cờ Tổ 

quốc tại trụ sở các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể và các hộ gia đình trên 

địa bàn thành phố.  

- Phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố, UBND các phường, 

xã và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý biển quảng cáo không đúng quy định;  

hướng dẫn các đơn vị được cấp thông báo quảng cáo treo đúng các địa điểm và 

thực hiện tháo gỡ đúng qui định để đảm bảo mỹ quan đô thị. 

6. Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

- Thực hiện trang trí, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ chuối, băng rôn, khẩu 

hiệu tuyên truyền trên đường phố xong trước ngày 18/8/2022. Thường xuyên 

kiểm tra và kịp thời xử lý những băng rôn, khẩu hiệu... rách, rơi, không đảm bảo 

mỹ quan đô thị. 

- Thực hiện tuyên truyền lưu động trên địa bàn để các đơn vị, các hộ gia 

đình biết, thực hiện. 

UBND thành phố trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa 

bàn thành phố phối hợp thực hiện; yêu cầu 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; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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