
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

Số:       /UBND-VX 
  Về việc đẩy mạnh triển khai  

   công tác tuyên truyền trực quan 

chào mừng Lễ đón nhận danh hiệu 

“Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi 

mới và phát động phong trào thi đua 

toàn dân chung sức xây dựng thị xã 

Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại III, 

giai đoạn 2021-2025 và kỷ niệm 46 

năm Ngày Giải phóng thị xã 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hoài Nhơn, ngày     tháng 3  năm 2021 

 

    Kính gửi:   

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; 

- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 06/01/2021 của Thị ủy Hoài Nhơn 

về tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới và phát 

động phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng thị xã Hoài Nhơn đạt chuẩn 

đô thị loại III, giai đoạn 2021-2025 và kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng thị xã 

(28/3/1975 - 28/3/2021). 

Để tạo sức lan tỏa sâu rộng chào mừng sự chính trị trọng đại của thị xã Hoài 

Nhơn trong thời gian tổ chức Lễ. Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã:  

Thực hiện việc treo cờ tại trụ sở làm việc đảm bảo đúng quy chuẩn; treo băng 

rôn chào mừng thị xã Hoài Nhơn “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới và kỷ niệm 46 

năm Ngày Giải phóng thị xã Hoài Nhơn (28/3/1975 - 28/3/2021). 

2. UBND các phường, xã: 

Mỗi phường, xã phải đảm bảo treo ít nhất 03 băng rôn ngang qua đường và cờ 

phướn tuyên truyền theo Công văn số 380/UBND-VX ngày 18/3/2021 của UBND thị 

xã Hoài Nhơn. 

3. Nội dung khẩu hiệu băng rôn: 

-  Nhiệt liệt chào mừng thị xã Hoài Nhơn “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới! 

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng thị xã Hoài Nhơn 

(28/3/1975 - 28/3/2021)! 

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:    

- Như trên;    

- Lưu VT.                                                                             

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Hữu Thảo 
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