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THÔNG BÁO  

Về việc treo cờ nước và làm vệ sinh cơ quan  

chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội 

Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 104-

KH/HU, ngày 11/6/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thuận về việc chỉ 

đạo đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đại biểu Đảng 

bộ huyện Vĩnh Thuận nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15/7/2015. 

 Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận thông báo về việc treo cờ nước và làm vệ 

sinh cơ quan, đơn vị, phát hoang các tuyến đường giao thông trên địa bàn như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn và hộ dân trong huyện phải treo cờ nước từ 06 giờ ngày 13/7/2015 đến 18 

giờ ngày 15/7/2015. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn chỉ đạo cơ quan, đơn vị và hộ dân thay cờ cũ, phai màu bằng cờ mới 

để đảm bảo tính trang trọng. 

Tiến hành làm vệ sinh cơ quan, đơn vị, phát hoang bụi rậm, cây cối khu 

vực xung quanh cơ quan bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, thoáng mát 

trong những ngày diễn ra đại hội. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo các ấp, khu phố và nhân dân 

trong xã làm vệ sinh xung quanh trụ sở làm việc, nhà ở và phát hoang cây cối dọc 

theo các tuyến đường giao thông đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ, tạo vẻ mỹ quan 

chung để chào mừng đại hội. 

Nhận được Thông báo này đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các hộ dân trong huyện tổ chức thực hiện 

nghiêm tinh thần nội dung Thông báo này./.  
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