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Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

 

Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam thống 

nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), ngày Quốc tế lao động (1/5) và các ngày 

kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước trong tháng 5 năm 2022; UBND huyện 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

1. Tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trong dịp nghỉ lễ theo đúng quy định. Tiếp tục tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 cho các đối tượng, đặc biệt đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế. 

2. Tổ chức dọn vệ sinh môi trường nơi làm việc và các khu vực công 

cộng cơ quan, đơn vị quản lý. 

Các cơ quan, đơn vị treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hồng kỳ, cờ dây nơi công 

sở và kẻ vẽ panô, khẩu hiệu tuyên truyền cho kỷ niệm dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và 

các ngày kỷ niệm lớn tại các nơi công cộng. Vận động gia đình cán bộ đảng 

viên, nhân dân treo cờ Tổ quốc.  

3. Thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5: 04 ngày, từ ngày 30/4/2022 đến hết ngày 

03/5/2022. 

Các cơ quan, đơn vị phân công công chức, viên chức trực nắm tình hình, 

giải quyết công việc, đặc biệt là các công việc quan trọng, cấp bách, các vấn đề 

liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời báo cáo những vấn đề phát 

sinh thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý (nếu có) gửi hỏa tốc đến UBND 

huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) và qua địa chỉ email: 

ubndbl@hanam.gov.vn. 

4. Phòng Văn hoá - Thông tin, Đài truyền thanh huyện tăng cường công 

tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc tuyên truyền về 

truyền thống yêu nước, ý nghĩa lịch sử của ngày 30/4, 1/5 và các ngày kỷ niệm 

lớn; tuyên truyền về các thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa 

phương; tuyên truyền về kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19…  



Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện tăng cường panô, khẩu hiệu và treo 

cờ, băngzôn chào mừng tại khu vực trung tâm huyện.  

Ban Quản lý Khu lưu niệm Cát Tường chuẩn bị nội dung và các điều kiện 

để Đoàn lãnh đạo huyện tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

5. Ban chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Lao động - TBXH, Trung tâm Văn 

hoá - Thể thao huyện phối hợp chuẩn bị điều kiện phục vụ, tổ chức Lễ đặt vòng 

hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ của huyện; phối hợp với UBND xã Bình Nghĩa 

tổ chức đặt vòng hoa tại mộ anh hùng liệt sỹ Trần Văn Chuông vào ngày 

29/4/2022. 

UBND các xã, thị trấn tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm tại nghĩa trang 

liệt sỹ địa phương mình. 

6. Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với UBND các 

xã, thị trấn triển khai phương án tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn. Thường xuyên tuần tra, 

kiểm soát trật tự an toàn giao thông; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, không 

để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn. 

7. UBND thị trấn Bình Mỹ tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các trục 

đường trung tâm huyện. Kiểm tra các trang thiết bị, đảm bảo ánh sáng khu vực 

trung tâm huyện và khu vực Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện. 

Thời gian thực hiện từ ngày 27/4/2022. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện 

nghiêm túc các nội dung trên. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện theo 

dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo UBND huyện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ, HĐND; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- CPVP + TH; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Đức 
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