UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG BẮC CƯỜNG

Số: 183 /UBND-VH
V/v Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm
tái lập thị xã tỉnh lỵ thành phố Lào
Cai và phường Bắc Cường
(01/9/1992-01/9/2022)

Kính gửi:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Cường, ngày 26 tháng 7 năm 2022

- Các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường;
- Các ông (bà) bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ thành phố Lào Cai và phường Bắc
Cường (01/09/1992- 01/09/2022). Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị lớn của địa
phương; để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, Nhân
dân về kết quả qua 30 năm xây dựng và phát triển của thành phố Lào Cai và phường
Bắc Cường.
UBND phường Bắc Cường đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên
địa bàn phường, các ông (bà) bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố triển khai thực hiện
tố một số nội dung sau:
1. Đối với các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn phường:
- Thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh xung quanh trụ sở cơ quan, đơn vị đảm bảo
sạch – đẹp xong trước ngày 07/8/2022.
- Thay thế cờ chuối, cờ tổ quốc đã cũ, bạc màu. Mỗi cơ quan treo 01 băng zôn,
khẩu hiệu tuyên truyền trước trụ sở xong trước ngày 30/7/2022.
2. Đối với các tổ trưởng tổ dân phố:
- Tăng cường công tác tuyên truyền trên loa truyền thanh của tổ dân phố về kết
quả qua 30 năm xây dựng và phát triển của phường Bắc Cường vào 18h00’ các ngày
trong tuần (File mềm đã gửi).
- Đối với các khu dân cư có nhà văn hoá: Thay thế cờ chuối, cờ tổ quốc đã cũ,
bạc màu; treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền xong trước ngày 30/7/2022.
- Đối với các khu dân cư chưa có nhà văn hoá: Mỗi tổ dân phố treo ít nhất 01
băng zôn, khẩu hiệu tại tuyến phố chính của tổ dân phố mình.
- Thời gian treo băng zôn từ ngày 26/7/2022 đến hết ngày 03/9/2022..
3. Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập thành lập thị xã tỉnh lỵ thành phố
Lào Cai và phường Bắc Cường (01/9/1992-01/9/2022)!
*Lưu ý: UBND phường sẽ tổ chức kiểm tra việc chấp hành các nội dung trên của
các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ dân phố trên địa bàn để làm căn cứ xét danh hiệu
nếp sống văn hoá năm 2022.
UBND phường Bắc Cường đề nghị các thành phần liên quan nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
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