
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /UBND-VHTT Bắc Sơn, ngày       tháng 8 năm 2022 

V/v treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu 

tuyên truyền kỷ niệm 77 năm  

ngày Cách mạng tháng Tám  

thành công (19/8/1945-19/8/2022  

và Quốc khánh nước CHXHCN 

Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022) 

 

 

Kính gửi:  

 - Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

                   

 Căn cứ Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02/10/2012 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn sử dụng Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc 

huy và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các hoạt động nghi lễ, các sự 

kiện chính trị - văn hoá - xã hội của quê hương, đất nước; Văn bản số 59-

HD/BTGHU, ngày 15/12/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Sơn hướng 

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

năm 2022. 

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 ngày Cách mạng tháng Tám thành công 

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

Nam (02/9/1945 - 02/9/2022). Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban 

ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể huyện treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị và vận động 

Nhân dân treo cờ Tổ quốc tại gia đình chào mừng kỷ niệm như sau: 

 1. Thời gian treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu 

 - Treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 77 năm 

ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022): Từ ngày 

17/8/2022 đến hết ngày 20/8/2022. 

 - Treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 77 Quốc 

khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022): Từ 

ngày 31/8/2022 đến hết ngày 03/9/2022. 

2. Khẩu hiệu tuyên truyền 

 Theo Hướng dẫn số 59-HD/BTGHU, ngày 15/12/2021 của Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện 

lịch sử quan trọng trong năm 2022. 

 (Hướng dẫn số 59-HD/BTGHU, ngày 15/12/2021 của Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy được gửi kèm văn bản này trên hệ thống VNPT-iOffice) 



 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận:     
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện;   

- Phòng VH&TT huyện;  

- Lưu: VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 
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