
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /TB-UBND         Hoài Nhơn, ngày        tháng 4  năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc treo Quốc kỳ nhân dịp các lễ từ 25/04/2022 - 01/05/2022  

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc tổ chức Lễ khánh thành dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn 

từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh và khởi công dự án Tuyến đường kết nối 

đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.   

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị ủy; nhằm chào mừng Lễ 

khánh thành dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến 

cầu Thiện Chánh và khởi công dự án Tuyến đường kết nối đường ven biển 

(ĐT.639); Đại hội Hội Cựu chiến binh thị xã, nhiệm kỳ 2022-2027 tiến tới Đại hội 

Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Định; kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn 

miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế 

lao động (1/5/1886-1/5/2022); UBND thị xã Hoài Nhơn thông báo treo Quốc kỳ 

như sau: 

1. Treo Quốc kỳ: Ngoài các công sở treo Quốc kỳ thường xuyên theo quy 

định, các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trong thị xã treo Quốc kỳ từ chiều ngày 

24/4/2022 đến hết ngày 01/5/2022. 

2. UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo dọn vệ sinh các tuyến đường; 

phát quang cây xanh, cỏ dại xen lấn các mô hình tuyến đường hoa, cây xanh trên 

địa bàn mình quản lý; kiểm tra, khắc phục, sửa chữa các pano, khẩu hiệu, đèn hoa 

trang trí bị hư hỏng; tăng cường trang trí trực quan, công tác tuyên truyền trong 

thời gian diễn ra các lễ nêu trên.  

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường 

triển khai thực hiện hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy (B/c); 

- TT. HĐND thị xã; 

- TT. UBMTTQVN thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Văn phòng Thị ủy; 

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

- Trung tâm VH-TT-TT; 

- Trang thông tin điện tử UBND thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lãnh đạo VP; CV; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Hữu Thảo 
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