
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VXNV                 Ninh Thuận, ngày       tháng 4 năm 2022 

V/v hỗ trợ thông tin tuyên truyền 

tuyển sinh năm 2022 

 

                    

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Tiếp nhận Công văn số 66/PHNT-TCHCQT ngày 23/3/2022 của Phân 

hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận (Phân 

hiệu Ninh Thuận) về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ công 

tác tuyển sinh năm 2022, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, thị trấn hỗ trợ Phân hiệu Ninh Thuận phát thông tin tuyển sinh 

trên hệ thống phát thanh của địa phương. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Phân hiệu Ninh 

Thuận đăng Thông báo tuyển sinh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 

(www.ninhthuan.gov.vn). 

3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phân hiệu Ninh Thuận đăng 

Thông báo tuyển sinh trên Trang thông tin điện tử của ngành Giáo dục; đồng 

thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Phân hiệu Ninh Thuận tổ chức 

tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh đối với học sinh lớp 12. 

4. Giao các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Phân 

hiệu Ninh Thuận đăng Thông báo tuyển sinh trên Trang thông tin điện tử của 

đơn vị./. 

(Đính kèm Công văn số 66/PHNT-ĐT ngày 23/3/2022 của Phân hiệu 

Ninh Thuận) 

 
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 

- Như trên; 
- CT, PCT UBND tỉnh Nguyễn Long Biên; 
- Phân hiệu Trường ĐHNL Tp. HCM tại NT; 
- VPUB: CVP, PVP (NĐT); 
- Lưu: VT, VXNV. NAM. 

 

 

http://www.ninhthuan.gov.vn/
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