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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-VH&TT 
V/v tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường 

và tuyên truyền trực quan chào mừng 

tuần lễ văn hóa, thể thao và Du lịch 

huyện Thường Xuân năm 2022 

 

Thường Xuân, ngày       tháng 10 năm 2022 

 

                       Kính gửi:  

      - Trung tâm Văn hóa, Thông tin, thể thao và du lịch; 

 - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

                                      - UBND các xã, thị trấn. 

 

  Thực hiện Thông báo kết luận số 185/TB-UBND, ngày 21/10/2022 của 

Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị Tuần lễ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch huyện Thường Xuân năm 2022. Nhằm tuyên truyền sâu 

rộng đến toàn thể nhân dân trên địa bàn về sự kiện, UBND huyện đề nghị Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung 

sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phát động cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường quan khu vực cơ quan, 

đơn vị mình; tổ chức treo băng zôn tuyên truyền tại cổng cơ quan, đơn vị chào 

mừng sự kiện này. 

2. Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch: 

- Tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trên 

bảng điện tử cổng trào của huyện và khu vực trung tâm thị trấn về sự kiện tuần lễ 

văn hóa, thể thao và du lịch. 

- Dải cờ chuối tuyên truyền khu vực cơ quan UBND huyện và cơ quan 

Huyện ủy. Phối hợp với đơn vị thị trấn tổ chức treo băng zôn tuyên truyền từ khu 

vực trung tâm thị trấn đến khu vực Đền Cô. 

3. UBND các xã, thị trấn:  

- Tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh thôn, bản; tổ chức treo 

băng zôn tuyên truyền trực quan trên các trục đường chính, khu vực trung tâm của 

địa phương. 

- Phát động nhân dân treo cờ tổ quốc chào mừng tuần lễ văn hóa, thể thao 

và du lịch huyện Thường Xuân năm 2022. 

*  Riêng 3 đơn vị Thị trấn, Thọ Thanh, Xuân Dương: 

- Phát động nhân dân dọn vệ sinh môi trường dọc tuyến đường Quốc lộ 47 

qua địa bàn; treo băng zôn tuyên truyền trực quan tại trục đường chính và treo cờ 

tổ quốc tại các gia đình. 



- Đơn vị thị trấn tổ chức dọn vệ sinh môi trường khu vực ngã ba, tuyến 

519 kéo dài; phối hợp với trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch xác định 

vị trí treo băng zôn tuyên truyền khu vực trung tâm; trang trí khu vực cầu Bản Mạ; 

thực hiện nghiêm việc giải tỏa hàng quán, hàng lang an toàn giao thông tại khu vực 

nhà máy may. 

  Các nội dung trên đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện 

xong trước ngày 30/10/2022./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện(B/c); 

- Lưu: VT,VH&TT 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

                                                                                                                         Cầm Bá Đứng 
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