
 

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:          /TB-STNMT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

Bà Rịa  - Vũng Tàu, ngày      tháng      năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm  

Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (12/8/1991-12/8/2021) 

 

Để ôn lại truyền thống, đánh giá những kết quả đạt được trong chặng đường 

30 năm qua, đúc kết những bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra những định 

hướng cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày 

thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (12/8/1991 – 12/8/2021) và đón nhận Huân 

chương độc lập hạng Nhất do Chủ tịch Nước trao tặng vào ngày 18/12/2021 tại 

Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.  

Nhằm hưởng ứng Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh, Sở Tài nguyên 

và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở như sau: 

Tổ chức thực hiện việc treo cờ Tổ quốc từ ngày 16/12/2021 đến hết ngày 

19/12/2021 nhân dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu và bố trí người tổng vệ sinh làm sạch, đẹp cơ quan. 

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương triển khai thực hiện nội 

dung thông báo này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Ban Quản lý TT HC - CT tỉnh (p/hợp); 

- Trung tâm CNTT (đ/tin); 

- Lưu: VT, VP. 

    GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hải 
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