
 

    
  UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SGDĐT-TCHC Ninh Thuận, ngày    tháng 3  năm 2022 

V/v treo cờ Tổ quốc nhân kỷ 

niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh 

(01/4/1992-01/4/2022) và 47 

năm Ngày giải phóng Ninh 

Thuận (16/4/1975-16/4/2022) 

 

 

                      Kính gửi:  

 - Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; 

                              - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; 

 - Trưởng phòng chức năng Sở. 

 

Thực hiện Thông báo số 37/TB-UBND ngày 23/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận, V/v treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập 

tỉnh (01/4/1992-01/4/2022) và 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận 

(16/4/1975-16/4/2022), 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo như sau: 

1. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, Thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng phòng chức năng Sở tập trung chỉ đạo tích cực 

công tác tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992-

01/4/2022) và 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2022). 

Chỉ đạo, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan, đơn vị, trường học thuộc quyền quản lý hăng hái thi đua, nỗ 

lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được 

giao. 

2. Tất cả các cơ quan quản lý giáo dục, các trường học, trung tâm treo cờ 

Tổ quốc; nhà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giáo 

dục treo cờ Tổ quốc từ ngày 30/3/2022 đến hết ngày 17/4/2022. Việc treo 

khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng phòng chức năng Sở triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                                        

- PGĐ Sở; 

- Công đoàn GD tỉnh;  

- CB, CC Sở;      

- Lưu: VT, P.TCHC.  

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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