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Thạch Đài, ngày 03 tháng 6 năm 2022 

THÔNG BÁO 

V/v treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, khẩu hiệu nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác 

Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố 

Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022) 

 
Nhân dịp kỷ niệm kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh 

(15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 

28/5/2022), UBND xã Thạch Đài thông báo về việc treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc 

và khẩu hiệu chào mừng hưởng ứng ngày lễ như sau: 

1. Tất cả các hộ dân trên địa bàn xã thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, 

khẩu hiệu tại cơ quan, nhà văn hóa thôn, các trục đường chính của thôn, ở hộ gia 

đình, nơi trang trọng, thời gian thực hiện từ ngày 08/6/2022 đến ngày 

18/6/2022. 

2. Trong dịp lễ kỷ niệm, các cơ quan, đơn vị, các thôn thường xuyên kiểm 

tra lại việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, khẩu hiệu chủ động, kịp thời vận động 

Nhân dân thay thế cờ bị cũ, rách, tuyệt đối không để xảy ra việc treo cờ Đảng, 

cờ Tổ Quốc, cờ vui đã cũ, bạc màu, rách, gây phản cảm.  

Nhận được công văn, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên 

địa bàn cùng các đơn vị thôn hướng dẫn các hộ dân thực hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận: 
- Đảng ủy,HĐND, UBMTTQ xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Các thôn; 

- Trạm y tế xã; 
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