
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số:            /UBND-VHTT 

 

V/v treo cờ Tổ quốc và băng rôn, khẩu 

hiệu chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày 

thành lập thành phố Lạng Sơn 

(17/10/2002 -17/10/2022) và 72 năm 

ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 

-17/10/2022). 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 10 năm 2022 

 

 
 
 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ VN, các tổ chức 

chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương và các doanh nghiệp đóng 

trên địa bàn thành phố; 

- Các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Ủy 

ban MTTQ VN, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; 

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

- UBND các phường, xã. 
 

 

 

 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 95KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về  tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành 

lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002-17/10/2022) và 72 năm Ngày giải phóng  

thành phố Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2022);  

 Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm khẳng định và tôn vinh những 

thành tựu đã đạt được của Nhân dân các dân tộc thành phố Lạng Sơn nói riêng, 

tỉnh Lạng Sơn nói chung trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước. Qua 

đó góp phần giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, tin tưởng vào sự 

nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống 

lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương Lạng Sơn; bồi dưỡng, nâng cao 

nghĩa vụ, trách nhiệm cho các tầng lớp Nhân dân trong giai đoạn mới; 

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

 1. Trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức 

chính trị xã hội tỉnh Lạng Sơn; các cơ quan Trung ương, tỉnh và các doanh 

nghiệp đóng trên địa bàn thành phố; các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành 

ủy, Ủy ban MTTQ VN, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các phòng, ban, 

ngành trực thuộc UBND thành phố 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 20 năm Ngày thành lập thành 
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phố Lạng Sơn (17/10/2002-17/10/2022) và 72 năm Ngày giải phóng  thành phố 

Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2022). 

 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 10/10/2022 đến hết 

ngày 20/10/2022. 

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 10/10/2022. 

4. Một số khẩu hiệu tuyên truyền: 

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thành phố Lạng 

Sơn (17/10/2002 - 17/10/2022)! 

- Phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm xây dựng thành phố Lạng 

Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh! 

- Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Lạng Sơn ra sức thi đua 

lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn 

(17/10/2002 - 17/10/2022)! 

- Toàn Đảng, toàn dân thành phố Lạng Sơn tích cực thi đua xây dựng đô 

thị văn minh, nông thôn mới kiểu mẫu! 

- Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, quyết tâm xây 

dựng thành phố Lạng Sơn thành đô thị xanh, sạch, thông minh, hiện đại, mang 

đậm bản sắc văn hoá dân tộc! 

- Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Lạng Sơn 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 

- Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một 

thành phố Lạng Sơn giàu đẹp, văn minh! 

- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh 

vĩ đại! 

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

- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của 

cách mạng Việt Nam muôn năm! 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

 5. Giao phòng Văn hóa và Thông tin thành phố  
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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. 

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. 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. (thực hiện cao điểm từ ngày 05/10/2022 đến ngày 

10/10/2022). 

UBND thành phố trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị 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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