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THÔNG BÁO 

Về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 77 năm 

Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022) gắn với 

kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992-2022) 
_______________ 

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành 

công (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022) gắn với kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình 

Thuận (1992-2022); tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân 

dân trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân huyện 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 doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ, du lịch, những nơi 

công cộng… trên địa bàn huyện treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu, ma két tuyên 

truyền kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam gắn với kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận từ 

ngày 26/8/2022 đến hết ngày 02/9/2022. Nội dung khẩu hiệu được đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, địa chỉ: 

https://btgtu.binhthuan.dcs.vn/Tai-lieu/; nội dung các ma két tuyên truyền đính 

kèm Công văn số 1999/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 12/8/2022 của Sở Văn hóa - 

Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận. 

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

26/8/2022 đến hết ngày 02/9/2022. 

3. Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện thông tin nội 

dung Thông báo này để các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết, thực hiện. 

4. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn việc treo 

cờ và khẩu hiệu chào mừng ở các tụ điểm văn hóa, thể thao; các doanh nghiệp, 

cơ sở dịch vụ, du lịch… và hộ gia đình; đồng thời theo dõi việc thực hiện. Lưu ý 

rà soát cờ đã cũ, hư hỏng để thay mới kịp thời. 

Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học và Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Thông báo này./. 
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