UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN PHONG THỔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 243/CV-UBND

Phong Thổ, ngày 23 tháng 6 năm 2022

V/v Chỉnh trang đô thị hướng tới kỷ
niệm 20 năm chia tách huyện Phong Thổ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: - Phòng Giáo dục & Đào tạo, Kinh tế - Hạ tầng, Ban
quản lý dự án, Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông,
Phòng Dân tộc, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Chi cục Thi hành
án, Chi cục Thống kê.
Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-HĐTĐKT ngày 09/02/2022 của Hội đồng thi
đua khen thưởng huyện Phong Thổ về việc tuyên truyền các phong trào thi đua
yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2022;
Để chỉnh trang đô thị nhằm hướng tới kỷ niệm 20 năm chia tách huyện
Phong Thổ ngày (22/9/2002-22/9/2022). Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Thổ đề
nghị các cơ quan trực thuộc huyện đóng trên địa bàn phối hợp triển khai làm cột
cờ cắm trước cửa cơ quan để tạo ra cảnh quan đô thị đẹp và thể hiện lòng yêu
nước, sự thân thiện với du khách thập phương đến với thị trấn Phong Thổ (Kèm
them mẫu, kích thước vật liệu, quy định kích thước cắm cột cờ cắm hết khuôn
viên cơ quan, đơn vị. Cột cách nhau 7- 8 mét).
- Khu các cơ quan Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Chi cục
Thi hành án, Chi cục Thống kê. Đề nghị các quý cơ quan làm vòng quanh 4 mặt
của các cơ quan để tạo sự thống nhất.
- Khu các cơ quan Phòng Giáo dục & Đào tạo, Kinh tế - Hạ tầng, Ban
quản lý dự án, Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông,
Phòng Dân tộc Đề nghị các quý cơ quan làm vòng quanh 4 mặt của các cơ quan
để tạo sự thống nhất.
Vậy Ủy ban nhân dân thị trấn Phong Thổ mong được sự phối thực hiện
của quý cơ quan. Mọi vướng mắc xin liên hệ trực tiếp đồng chí Phó Chủ tịch
UBND thị trấn Phong Thổ qua số điện thoại: 0914206188./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT Đảng ủy (bc);
- TT HĐND - UBND;
- Lưu: VT:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuyển

