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HUYỆN TAM ĐẢO 

 

Số:           /UBND-VHTT 
V/v tuyên truyền chào mừng 76 năm 

Ngày Cách mạng tháng Tám thành công  và 

Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt 

Nam (2/9/2021) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               

        Tam Đảo, ngày       tháng 8 năm 2021 

        Kính gửi:   

    - Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện; 

    - Các cơ quan, đơn vị; 

    - UBND các xã, thị trấn. 

                  

Thực hiện số 1088/SVHTTDL-QLVH, ngày 20/8/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc treo cờ, băng zôn tuyên truyền chào mừng 76 năm 

Ngày Cách mạng tháng Tám thành công  và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN 

Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021); 

Căn cứ Kế hoạch số 01/UBND-KH, ngày 04/01/2021 của UBND huyện 

về việc Tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mừng 

Xuân Tân Sửu 2021 và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong 

năm 2021; 

Để triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, UBND huyện đề nghị các 

phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai một số nhiệm vụ 

tuyên truyền sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày 

Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt 

Nam (2/9/1945-2/9/2021) trên các phương tiện thông tin đại chúng: Cổng thông 

tin giao tiếp điện tử của huyện và hệ thống Đài Truyền thanh từ huyện đến các 

xã, thị trấn; tuyên truyền trên  băng rôn, pano, áp phích, bằng xe ô tô lưu động… 

Theo nội dung văn bản số 297-CV/BTGTU, ngày 07/7/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc định hướng nội dung tuyên truyền quý III, năm 2021 (gửi 

kèm theo văn bản này). 

2. Các cơ quan, đơn vị triển khai làm và treo băng zôn, khẩu hiệu, treo cờ 

Đảng, cờ Tổ Quốc tại trụ sở làm việc, cắm cờ hồng kỳ khuôn viên và theo tường 

rào trụ sở cơ quan, đơn vị từ ngày 25/8/2021 đến hết ngày 05/9/2021. 

- Nội dung tuyên truyền: “Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách 

mạng tháng Tám thành công  và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021)” 

- Màu sắc, hình thức: Băng rôn ngang, nền đỏ, chữ vàng 



3. Đề nghị UBND xã, thị trấn chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền và 

vận động Nhân dân, nhất là các hộ gia đình sinh sống dọc các tuyến đường trên 

địa bàn treo cờ Tổ quốc từ ngày 25/8/2021 đến hết ngày 05/9/2021. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin, Thể thao huyện; các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở VHTT&DL 

- TT HU, HĐND huyện;         (B/C) 

- CT, CPCT UBND huyện; 

- Như kg; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Bích Ngọc 
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