
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:       /TB-UBND         Hoài Nhơn, ngày       tháng 01 năm 2021 

THÔNG BÁO 
V/v treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và băng rôn chào mừng Đại hội 

đại biểu toàn quốc thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam 
 

 
Thực hiện Thông báo số 16/TB-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh, 

UBND thị xã Hoài Nhơn thông báo treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và băng rôn chào 
mừng Đại hội đại biểu toàn quốc thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam như sau: 

1. Treo cờ  

Các cơ quan, công sở, các nơi công cộng treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và hộ gia 

đình trong thị xã treo cờ Tổ quốc.  

Thời gian: từ ngày 24/01/2021 đến hết ngày 03/02/2021. 

2. Treo băng rôn 

 Các cơ quan, công sở treo băng rôn với nội dung: Nhiệt liệt chào mừng Đại 

hội đại biểu toàn quốc thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam! 

Thời gian: từ ngày 24/01/2021 đến hết ngày 03/02/2021. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy (B/c); 
- TT. HĐND thị xã; 
- TT. UBMTTQVN thị xã; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- Văn phòng Thị ủy; 
- Ban Tuyên giáo Thị ủy; 
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 
- Các cơ quan TW, tỉnh, lực lượng vũ trang 
đóng trên địa bàn thị xã; 
- Trung tâm VH-TT-TT; 
- Trang thông tin điện tử UBND thị xã; 
- UBND các xã, phường; 
- Lãnh đạo VP; CV; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Trần Hữu Thảo 
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