
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CAO SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /UBND-VHXH 

V/v tiếp tục vận động nhân dân lắp đặt 

giá treo cờ; thực hiện quy định về cờ 

Tổ quốc. 

       Cao Sơn, ngày       tháng 5  năm 2021 

 

                      Kính gửi: - MTTQ, các hội, đoàn thể xã. 

                                                - Đài Truyền thanh xã. 

                                                - Các ông, bà Trưởng thôn. 

 

 Thực hiện Công văn số 18/UBND-VHTT, ngày 06 tháng tháng 01 năm 2021 của 

UBND huyện Bạch Thông v/v tiếp tục vận động nhân dân lắp đặt giá treo và thực 

hiện quy định về  cờ Tổ quốc.  

 Nhằm thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng, tiến tới Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn đề nghị 

MTTQ, các hội, đoàn thể xã, các ông, bà Trưởng thôn thực hiện một số nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Trưởng thôn tham mưu cho chi bộ chỉ đạo, phối hợp với Trưởng ban công 

tác Mặt trận, các chi hội thôn tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân lắp giá 

treo cờ Tổ quốc hộ gia đình. Các hộ cán bộ, đảng viên, hội viên gương mẫu thực 

hiện trước. Thực hiện xong trước 30/5/2021 tổng hợp báo cáo UBND xã trước 

01/6/2021. (theo biểu kèm theo) 

* Cách thức thực hiện: Do đặc thù của địa phương xã miền núi quy hoạch 

nhà ở không đồng đều vì vậy đề nghị các thôn tổ chức lắp đế treo cờ vào các vị trí 

trang trọng, mặt tiền nhà; để đồng bộ, thống nhất đề nghị lắp mép ngoài lề đường 

đối với các hộ dọc đường 253B và đường thôn.   

Lưu ý: Đảm bảo không gây ảnh hưởng giao thông đi lại; vật liệu dùng để 

thực hiện sắt, nhôm...chắc bền, đẹp. 

* Quy cách đối với nền bê tông:  

- Giá (đế): Dài 20cm; rộng 4cm; dày 1cm. 

- Ống cắm đến điểm nối cán cờ (từ mặt đất lên tới đỉnh nối cán cờ):  Dài 2m. 

- Cán cờ: Dài 2m. Nối từ điểm đỉnh ống cắm với một góc 30 - 45 độ. 

* Quy cách đối với nền đất:  

- Ống (lỗ) cắm chờ đảm bảo chắc chắn. 

- Ống cắm đến điểm nối cán cờ (từ mặt đất lên tới đỉnh nối cán cờ): Dài 2m. 

- Cán cờ: Dài 2m. Nối từ điểm đỉnh ống cắm với một góc 30 - 45 độ. 



2. Vận động nhân dân vệ sinh, đường làng ngõ xóm xong trước ngày 

20/5/2021; hướng dẫn từng hộ dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định (gửi kèm Văn bản 

số 28/UBND-VHTT, ngày 09 tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Bạch Thông về 

việc Treo cờ Tổ quốc đúng quy định) chào mừng bầu cử đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian từ ngày 25/4 đến hết ngày 24/5/2021. 

3. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covit - 19 theo chỉ đạo của 

cấp trên. 

4. Đề nghị MTTQ, các hội, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền đến 

đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn; Đài truyền thanh xã tăng cường thời 

lượng tuyên truyền các nội dung văn bản trên hệ thống loa các thôn. 

Với nội dung nêu trên UBND xã đề nghị các bên liên quan và các ông, bà 

Trưởng thôn tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
Gửi bản giấy: 

- Các ông, bà Trưởng thôn; 

- Lưu: VHXH; VP xã. 

Gửi bản điện tử: 

- Phòng VH&TT huyện; 

- Thường trực Đảng ủy; HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- CBCC xã; 

- Đài truyền thanh xã; 
- Lưu VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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BIỂU BÁO CÁO 

Kết quả vận động nhân dân lắp giá treo cờ Tổ quốc 
(kèm theo Công văn số    /UBND-VHXH, ngày     tháng 5 năm 2021 của UBND xã Cao Sơn) 

 

Tổng số hộ 

trong thôn 

Tổng số hộ 

Đảng viên 

Tổng số hộ 

Cán bộ 

Tổng số hộ 

trong thôn đã 

lắp giá 

Tổng số hộ Đảng 

viên đã lắp giá 

Tổng số hộ Cán 

bộ đã lắp giá 
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