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THÔNG BÁO
Về việc thực hiện treo cờ Tổ quốc
Thực hiện quy định của Chính phủ về treo cờ Tổ quốc các ngày lễ lớn
trong năm, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám
thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
thông báo việc treo cờ Tổ quốc chào mừng lễ như sau:
- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, các
doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, trường học, công ty, xí nghiệp và hộ dân trên địa
bàn toàn tỉnh treo cờ Tổ quốc kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành
công và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 17 giờ
00, ngày 01 tháng 9 năm 2020 đến hết ngày 02 tháng 9 năm 2020. Đồng thời,
thực hiện vệ sinh, chỉnh trang, tạo vẻ mỹ quan tại nơi làm việc và khuôn viên
thuộc thẩm quyền quản lý.
- Chính quyền địa phương nhắc nhở các hộ dân trên địa bàn treo cờ Tổ
quốc nghiêm túc trong ngày 02/9/2020, thay những cờ cũ, cờ phai màu bằng cờ
mới để tạo vẻ mỹ quan và trân trọng, đồng thời chỉ đạo thực hiện việc dọn dẹp vệ
sinh đường phố, xóm ấp sạch đẹp.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc
nhở các đơn vị trực thuộc, phối hợp các đoàn thể quần chúng vận động nhân dân
thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.
Nơi nhận:
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh;
- Các Cơ quan trung ương đóng trên địa bàn;
- Báo Đồng Khởi, Đài PTTH (đưa tin);
- UBND các huyện, thành phố (thực hiện);
- Chánh, các Phó CVP. UBND tỉnh;
- Phòng: KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, Đ.
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