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THÔNG BÁO 
Treo cờ Tổ quốc nhân dịp Đại hội Đảng bộ  

thị xã Bình Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 
 
  

Nhân dịp Đại hội Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 

2025, UBND thị xã thông báo việc treo cờ Tổ quốc như sau: 

 1. Tất cả các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, 

các tổ chức, UBND các xã - phường và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ ngày 

10/7/2020 đến hết ngày 20/7/2020. 

 2. UBND các xã - phường vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc và làm vệ 

sinh nơi công cộng, khu dân cư nhân dịp Đại hội Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ 

XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

3. Để thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào của dân tộc, UBND thị xã đề nghị 

thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã – phường và các hộ dân gia 

đình kiểm tra cờ trước khi treo, không sử dụng cờ quá cũ, bị phai màu, rách, nhăn 

nhúm và treo cờ ở vị trí trang trọng.  

4. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã tổ chức công bố thông báo này 

trên hệ thống truyền thanh của thị xã, đồng thời kiểm tra việc treo cờ của các hộ 

dân dọc theo tuyến QL13. 

 UBND thị xã đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã - 

phường tổ chức triển khai thực hiện nội dung thông báo này./. 
 

 

 

 

 

 
 

Nơi nhận: 
- TT. ThU, TT. HĐND thị xã (b/c);            
- CT, các PCT. UBND thị xã;                   

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã;  

- UBND các xã - phường; 

- LĐVP + CV. các khối; 

- Lưu VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Ngô Thị Bích Nhung 
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