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THÔNG BÁO 
Về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng  

nhân dịp Tết Dương lịch năm 2022 

 

Nhân dịp Tết Dương lịch năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo treo 

Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu như sau: 

1. Tại trụ sở, nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị, trường học; các tụ 

điểm văn hóa, thể thao; các trung tâm thương mại, các doanh nghiệp, các cơ sở 

dịch vụ, du lịch và những nơi công cộng... trên địa bàn tỉnh treo Cờ Tổ quốc và 

khẩu hiệu chào mừng Tết Dương lịch năm 2022 trong ngày 01/01/2022. Nội 

dung khẩu hiệu được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy, địa chỉ: www.btgtu.binhthuan.dcs.vn, mục Tài liệu. 

2. Tại các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh treo Cờ Tổ quốc trong ngày 

01/01/2022. 

3. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thông tin nội dung 

Thông báo này trên Báo, Đài để các cơ quan, đơn vị và Nhân dân biết, thực 

hiện. 

4. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

có trách nhiệm triển khai và theo dõi việc tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa 

phương mình./. 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Chánh, các PVP.UBND tỉnh;                                                           
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;                                                 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Bình Thuận, Đài PTTH tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin (Đăng Cổng thông tin  

điện tử tỉnh);  

- Phòng QTTV;     

- Lưu: VT, KGVXNV. Trang.                                                             

 

 

              TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

       PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
     Nguyễn Đức Hải Tùng 
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