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BÁO CÁO  

 Về việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân lắp đặt giá cắm 

cờ Tổ quốc tại các thôn trên địa bàn xã Đôn Phong 

 

  Thực hiện Công văn số: 123/UBND-VHTT, ngày 01/9/2020 của Ủy ban Nhân 

dân huyện Bạch Thông về việc yêu cầu tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân lắp giá 

treo cờ Tổ quốc. Ủy ban Nhân dân xã Đôn Phong báo cáo kết quử thực hiện như sau: 

1. Công tác phối hợp: 

UBND xã phối hợp với UBMTTQ xã tổ chức tuyên truyền và triển khai văn bản 

số 108/VHTT, ngày 21/7/2020 của Uỷ ban Nhân dân huyện Bạch Thông về việc tiếp 

tục vận động Nhân dân lắp giá cắm cờ Tổ quốc đến các hộ gia đình trên địa bàn xã. 

2. Kết quả triển khai công tác tuyên tuyền, vận động Nhân dân tại các 

thôn lắp đặt giá treo cờ cụ thể như sau: 

Qua vận động và tuyên truyền đa số được bà con đồng tình ủng hộ, hiện nay 

thôn 10/10 thôn đang thống nhất và tổng hợp danh sách lắp đặt giá cờ đồng bộ. 

Tuy nhiên một số hộ gia đình sinh sống tại các thôn vùng sâu, vùng xa, không gần 

trục đường chính của thôn, xã chưa đồng tình ủng hộ. Hiện nay các hộ gia đình 

trên địa bàn xã vận cắm cờ bằng cây trúc, nứa trong các ngày lễ lớn của đất nước. 

3. Phương hướng tháng tới: 

Tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức, đảng viên phối hợp tốt công tác tuyên 

truyền vận động Nhân dân thực hiện việc vận động người dân trên địa bàn xã lắp 

giá cắm cờ Tổ quốc để thống nhất đồng bộ trên địa bàn xã.  

Vận động, truyên truyền đến các hộ gia đình trên địa bàn xã luôn nêu cao ý thức 

tự giác thực hiện vì mục tiêu chung, lắp giá cờ đồng bộ theo quy định của cấp trên. 

Trên đây là báo cáo về việc yêu cầu tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân 

dân lắp đặt giá cắm cờ Tổ Quốc của Ủy ban Nhân dân xã Đôn Phong. 

 
Nơi nhận: 
* Bản điện tử: 

- Phòng VH&TT huyện Bạch Thông; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện Bạch Thông; 

- Thường trực Đảng ủy xã 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; 

- UBMTTQ và các ngành, đoàn thể xã; 

* Bản giấy: 

- Công chức VHTT xã; 

- Lưu: VPTK xã. 
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