
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 
 

Số: 145 /UBND - VHTT 
V/v tuyên truyền kỷ niệm 76 năm cách 

mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      

    Phường Hà Huy Tập, ngày 16  tháng 8 năm 2021 

      

 

Kính gửi:  

     - Các cơ quan, đơn vị, trường học; 

     - Các Tổ dân phố. 
 

Thực hiện Công văn số 49/UBND -VHTT, ngày 12/8/2021 của UBND Thành 

phố Hà Tĩnh về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Cách 

mạng Tháng Tám(19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt 

Nam (2/9/1945 - 2/9/2021); UBND phường Hà Huy Tập triển khai nhiệm vụ cụ thể 

như sau: 

1. Xây dựng tin bài tuyên truyền trên trang thông tin điện tử phường, đài phát 

thanh của phường và Tổ dân phố. 

2. Các cơ quan, đơn vị, các trường học, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền 

tại trụ sở cơ quan. 

3. Các Tổ dân phố tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, khơi thông cống 

rãnh, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại nhà văn hóa các tổ dân phố; thông 

báo nhân dân treo cờ Tổ quốc tại hộ gia đình. UBND phường sẽ tiến hành kiểm tra 

và đánh giá xếp loại vào cuối năm. 

* Thời gian treo cờ, khẩu hiệu:  

-  Bắt đầu từ ngày 17/8/2021 đến ngày 06/9/2021. 

* Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:  

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

(19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!  

- Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 muôn năm!  

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!  

- Quyết tâm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh sớm đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành 

tỉnh khá của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII 

của Đảng!  

- 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!  

Nhận được công văn ngày đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, các Tổ 

dân phố triển khai thực hiện nghiêm túc./ 
 



 Nơi nhận:  

- Như trên;  

- TT: Đảng ủy, HĐND; 

- Chủ tịch, PCT UBND; 

- Thường trực UBMTTQ và các đoàn thể;           

- Lưu VT . 

 

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                        CHỦ TỊCH 

 

 

 
          Nguyễn Văn Huyên 
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