
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TÂN PHONG 

 

Số: 1137/UBND 

V/v tổng vệ sinh môi trường, treo cờ Tổ 

quốc chào mừng 76 năm Cách mạng Tháng 

Tám và Quốc khánh 2/9 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Tân Phong, ngày 19 tháng 8 năm 2021 

   
 

Kính gửi:   Các cơ quan đơn vị trên địa bàn phường Tân Phong. 
                                  

 Thực hiện Công văn số 2689/UBND-VHTT, ngày 13 tháng 8 năm 2021 của 

UBND thành phố Lai Châu về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào 

mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9. 

UBND phường Tân Phong đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn phường Tân Phong tổ chức tổng vệ sinh môi trường, treo cờ tổ quốc, treo 

băng rôn khẩu hiệu cụ thể như sau: 

1. Tổng vệ sinh môi trường 

- Tuyên tuyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị 

mình thực hiện tổng vệ sinh khu vực hành lang vỉa hè xuang quanh cơ quan, đơn 

vị mình. 

- Thời gian thực hiện vào ngày 27/8/2021 (Cuối giờ buổi chiều, Thứ sáu) 

2. Treo cờ tổ quốc, treo băng rôn khẩu hiệu 

- Tùy vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung treo 

băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền, treo cờ Tổ Quốc tại cơ quan, đơn vị từ ngày 

19/8/2021 đến hết ngày 05/9/2021. 

-  Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: (Có phụ lục kèm theo) 

Nhận được công văn này đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp 

thực hiện tốt các nội dung trên./. 

Nơi nhận:       
- Như kính gửi; 

- Phòng TN&MT thành phố; 

- ĐU, HĐND-UBND phường; 

- UBMTTQ, các đoàn thể phường; 

- Cán bộ, công chức phường; 

- Lưu: VP. 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Mạnh Hải 

 

 

 

 



NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

(Kèm theo Công văn số 1137/UBND  ngày 19/8/2021 của UBND phường) 

 

- Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

(19/8/1945-19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945 -02/9/2021)! 

- Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 muôn năm! 

- Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Lai Châu thi đua thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2021! 

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh! 

- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại! 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-08-20T10:43:58+0700


		2021-08-20T13:52:47+0700


		2021-08-20T13:52:47+0700




