
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ MỸ HÀO 

 

Số:             /UBND-VHTT 

V/v sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản 

 Việt Nam 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mỹ Hào, ngày       tháng  3  năm 2023 

                 

                          Kính gửi:  

                                        - Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; 

                                        - Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

Thực hiện Công văn số 146/VHCS-QCTT ngày 02/3/2023 của Cục Văn 

hóa cơ sở; Công văn số 188/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 08/3/2023 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam. 

UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và UBND các 

xã, phường thực hiện một số nội dung sau: 

1. Sử dụng Đảng kỳ và hình ảnh Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam theo 

hướng dẫn tại Công văn số 4789-CV/BTGTW ngày 09/02/2023 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương. 

2. Tăng cường rà soát tại cơ quan, đơn vị và nhất là ở nơi công cộng và 

khu vực trung tâm để kịp thời thu hồi, thay thế Đảng kỳ đang được sử dụng 

nhưng không đúng quy cách, cũ hỏng, bạc màu, không phù hợp. 

3. Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan, đơn vị liên 

quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm duyệt kỹ việc sử dụng Đảng kỳ và 

hình ảnh Đảng kỳ trang trí trong hội trường, cơ quan, nơi tổ chức các sự kiện, 

trong công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố, các hoạt động 

chính trị, văn hóa, văn nghệ... tại địa phương; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

về sử dụng, đăng tải, chia sẻ hình ảnh xuyên tạc, xúc phạm Đảng kỳ trên mạng 

xã hội, internet...theo quy định của pháp luật. 

(Gửi kèm Công văn số 4789-CV/BTGTW ngày 09/02/2023 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương). 

UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và UBND các 

xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  

  UBND thị xã; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Quốc Khánh 
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