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TỈNH NINH THUẬN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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THÔNG BÁO 

Về viêc̣ treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 46 năm  

Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2021) 

 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 07-KH/TU ngày 24/12/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử 

quan trọng trong năm 2021;  

Thực hiện Công văn số 265-CV/TG ngày 16/3/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 46 năm giải phóng Ninh Thuận 

(16/4/1975-16/4/2021), giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-

30/4/2021); 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo việc treo cờ Tổ quốc nhân Kỷ niệm 46 

năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2021), như sau: 

1. Tất cả các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ 

trang, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ Tổ quốc và khẩu 

hiệu trong ngày 16/4/2021; việc treo khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn 

đốc nhắc nhở nhân dân và các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn quản lý thực hiện 

nội dung Thông báo này./. 

 

 

 

 
Nơi nhận:  

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- TT. TU, TT.HĐND (b/c), 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Ban thuộc TU, MT và các Đoàn thể; 

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Báo Ninh Thuận, Đài PTTH (Thông báo); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, HCTC, HCQT; 

- Lưu: VT, VXNV. NVT. 

   

 

 

 
 

Nguyễn Long Biên 
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