
 ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TUY PHONG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  416  /TB-UBND                               Tuy Phong, ngày 23 tháng 12  năm 2022  

THÔNG BÁO 

Về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng  

nhân dịp Tết Dương lịch năm 2023  

 

Thực hiện Thông báo số 322/TB-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh 

Bình Thuận; Ủy ban nhân dân huyện thông báo treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào 

mừng nhân dịp Tết Dương lịch năm 2023, 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 huyện treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu 

chào mừng Tết Dương lịch năm 2023 trong ngày 01/01/2023. Nội dung khẩu hiệu 

theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.  

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

01/01/2023. 

3. Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao & Truyền thanh 

truyền hình thông tin nội dung Thông báo này trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để các cơ quan, đơn vị và Nhân dân biết, thực hiện.  

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm triển khai và theo dõi việc 

tổ chức thực hiện tại địa phương mình./. 

 

Nơi nhận:                   TL. CHỦ TỊCH 

- Thường trực Huyện ủy;                                                        CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Thường trực HĐND huyện;                                                
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN & các đoàn thể huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ;       
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;                                
- UBND các xã, thị trấn;  
- CVP.HĐND & UBND huyện; 

- Lưu: VT, VX.                                                                                     Nguyễn Thanh Sang 
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