
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 
 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Đăk Hà, ngày      tháng    năm    
 
 

THÔNG BÁO 
Về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu  

nhân Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và 

 Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 2022 

 
Căn cứ Thông báo số 383/TB-UBND, ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum, về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu nhân các ngày lễ lớn  và 

sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 . 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân 
dân trên địa bàn huyện treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền nhân dịp Kỷ 

niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam năm 2022, cụ thể như sau:  

1. Thời gian treo cờ: Bắt đầu từ ngày 17 tháng 8 năm 2022, đến hết ngày 03 
tháng 9 năm 2022. 

2. Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền 

+ Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 

(19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam (02/9/1945-02/9/2022)! 

+ 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!  

+ Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022! 

3. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra, nhắc nhở việc 
treo cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân cư. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra 

việc treo cờ Tổ quốc ở các cơ quan, đơn vị mình quản lý. 

Thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân trên địa bàn 
huyện biết, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                  
- TT Huyện ủy;                                      
- TT HĐND huyện; 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 
- Mặt trận và đoàn thể huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- TTVH-TT-DL&TT huyện (t/b) ; 
- Cổng TTĐT huyện (t/b); 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Nguyễn Phúc Đoan 
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