
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 HUYỆN CẦN GIUỘC
Số:        /UBND-VHXH

V/v tuyên truyền Đại hội đảng bộ 
huyện Cần Giuộc nhiệm kỳ 

2020 - 2025 và tiến tới Đại hội
 Đại biểu lần thứ XIII của Đảng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Giuộc, ngày       tháng 5 năm 2020                                

Kính gửi:
- Các phòng ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các trường học trên địa bàn huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 103-KH/HU ngày 12/2/2020 của Huyện ủy về 
việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 
và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. UBND huyện yêu cầu Thủ 
trưởng các đơn vị nêu trên thực hiện một số nội dung sau:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Kiểm tra việc thu gom và xử lý rác 
của các Công ty trên địa bàn nhất là các tuyến đường trục chính đảm bảo sạch sẽ 
trước, trong và sau Đại hội không để điểm rác phát sinh, rác lộ thiên trên các 
tuyến đường; hoàn thành trước ngày 03/6/2020.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin: Tham mưu UBND huyện thành lập các 
tổ kiểm tra treo cờ và vệ sinh môi trường. Báo cáo UBND huyện các vấn đề về 
trang trí, treo cờ, vệ sinh môi trường còn hạn chế để kịp thời khắc phục.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Trang trí và kiểm tra lại khẩu hiệu các 
cổng chào thay đổi để chào mừng Đại hội; thực hiện kiểm tra và chấn chỉnh lại 
các tuyến đường đã trang trí đèn hoa vải, đèn lồng; cắt tỉa cây xanh tại các vòng 
xoay, ven các tuyến đường do ngành phụ trách; hoàn thành trước ngày 
03/6/2020.

4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh: Trang trí các panô 
hoa một số tuyến đường chính, thay các panô tuyên truyền không còn phù hợp, 
trang trí cờ… theo tinh thần chỉ đạo tại các cuộc họp.

5. UBND các xã, thị trấn: Kiểm tra, nhắc nhở 100% các cơ quan đơn vị 
trường học, trạm y tế, các công ty, xí nghiệp trên địa bàn thực hiện công tác 
tuyên truyền treo băng rôn chào mừng đại hội Đảng. Ngoài ra tổ chức trang trí 
cờ theo các trục đường chính như: Quốc lộ 50, tuyến tránh Quốc lộ 50, đường 
ĐT.835, đường ĐT.835B, đường ĐT.830, đường ĐT.826C, đường Nguyễn Thái 
Bình và các đường nội ô thị trấn… trang trí và vệ sinh các di tích lịch sử; phát 
động nhân dân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện treo cờ Tổ quốc, 
trước ngày 03/6/2020.



Lưu ý: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh và các xã, thị trấn 
treo cờ các tuyến đường chính phải xen kẽ cờ Đảng và cờ Tổ quốc.          

Theo nội dung trên, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương, nghiêm túc triển khai 
thực hiện.

Văn bản này thay thế văn bản số 2759/UBND-VHXH ngày 25/5/2020 của 
UBND huyện./.

Nơi nhận:      
- Như trên;
- CT, PCTVX;
- Lưu: VT, VHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Thị Ngọc Vui



KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI
(Kèm theo văn bản số        /UBND-VHXH ngày      /5/2020 của UBND huyện)

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đảng bộ huyện Cần Giuộc nhiệm kỳ 2020 
- 2025!

2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025!
3. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng Cộng sản 

Việt Nam!
4. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
5. Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
6. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước!
7. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vũng 

mạnh!
8. Kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc gắn với sức mạnh thời đại, xây 

dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
9. Đảng Cộng sản Việt Nam-người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của 

cách mạng Việt Nam!
10. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Cần Giuộc quyết tâm thực 

hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng!
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