
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-VHTT Trực Ninh, ngày       tháng 8 năm 2020 

V/v tổ chức các hoạt động chào mừng 

Kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám 

    thành công và Quốc khánh 2/9 

                              

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

     - Chủ tịch UBND xã, thị trấn. 
                    

Để tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng 

tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020). UBND huyện yêu cầu:  

 1. Các cơ quan, đơn vị và UBND xã, thị trấn 

Từ ngày 18/8/2020 tổ chức và phát động treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng zôn, 

khẩu hiệu tuyên truyền (có nội dung khẩu hiệu kèm theo). Phát động làm vệ sinh 

môi trường trước, trong khuôn viên trụ sở và khu tập trung dân cư, khu công 

cộng, các tuyến đường giao thông, kênh mương vừa đẹp cảnh quan vừa phòng 

chống dịch bệnh.  

2. Các xã, thị trấn chỉ đạo Đài truyền thanh tăng thời lượng tiếp âm, chủ 

động xây dựng chuyên mục tuyên truyền chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng 

tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020; đồng thời đẩy mạnh tuyên tuyền 

các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

3. Phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

theo chức năng, nhiệm vụ treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng zôn, khẩu hiệu tuyên 

truyền khu trung tâm huyện; hướng dẫn các cơ quan, địa phương thực hiện.   

4. Công an huyện chù trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tang 

cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể nhân dân tuyên truyền, vận 

động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Lưu Văn Dương 

  



MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 
(Theo Hướng dẫn số 35-HD/BTGHU của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trực Ninh về 

Công tác tuyên truyền qúy III năm 2020) 

 

1. Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 

2. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết 

đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng! 

3. Đảng bộ, quân và Nhân dân huyện Trực Ninh quyết tâm thực hiện thắng 

lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV! 

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020! 

5. Phát huy truyền thống quê hương văn hiến và cách mạng, Đảng bộ, chính 

quyền và nhân dân toàn huyện phấn đấu xây dựng huyện Trực Ninh ngày càng giàu 

mạnh, văn minh!  

6. Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công 

(19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa  xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945- 02/9/2020)! 

7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh! 

8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

9. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 
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