
 

THÔNG BÁO 

Về việc treo cờ Tổ Quốc chào mừng kỷ niệm 180 năm danh xưng huyện Cẩm 

Xuyên và đón nhận huyện đạt chuẩn NTM. 

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón 

nhận huyện đạt chuẩn NTM , Ủy ban nhân dân xã thông báo về việc  treo cờ Tổ quốc 

và vệ sinh môi trường như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa và tất cả các hộ dân 

trên địa bàn xã Cẩm Hưng treo cờ Tổ quốc nhân dịp chào mừng kỷ niệm 180 năm 

danh xưng huyện Cẩm Xuyên và đón nhận huyện đạt chuẩn NTM từ ngày 

22/11/2021 đến hết ngày 25/11/2021. Sau thời gian đó tháo cờ xuống cất gọn gàng 

để tiếp tục treo các dịp lễ sau tuyệt đối không để cờ rách, bạt màu trên cột. 

3. Ban cán sự các thôn huy động nhân dân dọn vệ sinh khu vực nhà văn hóa 

thôn, các tuyến đường. Treo cờ, khẩu hiệu tại nhà văn hóa thôn. Thông báo, nhắc nhở 

nhân dân treo cờ Tổ quốc tại hộ gia đình. Ban cán sự thôn Hưng Dương, Thắng 

Thành trực tiếp nhắc nhở các hộ dân dọc hai bên đường Quốc lộ 1A treo cờ Tổ Quốc 

tại cột cờ hộ gia đình mình. 

Ban cán sự thôn Hưng Nam phân công tổ chức Hội làm vệ sinh môi trường 

tuyến đường vào Khu Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Nhà thờ Nguyễn Đình Liễn 

Ban cán sự thôn Thắng Thành phân công tổ chức Hội hoặc tổ liên gia vệ sinh 

môi trường tuyến đường từ đường Quốc lộ 1A đến Cầu Nạc. 

4. Ban văn hóa phối hợp với UBMTTQ xã có trách nhiệm triển khai, theo dõi 

và thành lập đoàn kiểm tra các đơn vị. 

Nhận được thông báo yêu cầu các cơ quan, trường học, tram y tế, Ban cán sự  

các thôn, bà con nhân dân thực hiện nghiêm túc. Các đồng chí Ban cán sự các thôn 

thông báo rộng rãi để bà con nhân dân biết và thực hiện/.  

Nơi nhận: 

- T.Trực ĐU, HĐND, UBMTTQ xã; 

- Ban giám hiệu 3 trường, Trạm y tế; 

- Đài truyền thanh; 

- 9 đơn vị thôn xóm;                         

- Lưu: VT, VH. 
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Cẩm Hưng, ngày 22 tháng 11 năm 2021 
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