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Kính gửi: Các phòng,  đơn vị trực thuộc Sở  

 

 

Ngày 21 tháng 4 năm 2022 Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được văn bản 

số 853/UBND-VHTT ngày 21 tháng 4 năm 2022 của UBND thành phố Lạng 

Sơn về việc trang trí, treo Cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải 

phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động 1/5 

Sở Nông nghiệp và PTNT  đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở  triển khai 

một số nội dung như sau: 

1. Thực hiện treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu trang trí, thay nội dung 

chữ biển, bảng điện tử… tại trụ sở cơ quan, đơn vị chào mừng kỷ niệm 47 năm 

Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); Ngày 

Quốc tế lao động 1/5. 

2. Thời gian thực hiện treo Cờ Tổ quốc: Từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 

15/5/2022. 

 3. Một số khẩu hiệu tuyên truyền: 

 Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)! 

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và ngày Quốc tế lao động 1/5! 

Tinh thần ngày giải phóng miền Nam, thống  nhất đất nước (30/4) và 

Quốc tế lao động 1/5 bất diệt! 

Đại thắng mùa xuân năm 1975 - sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước 

và khát vọng hòa bình! 

Nhiệt liệt chào mừng 136 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2022)! 

Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 

(19/5/1890 - 19/5/2022)! 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta! 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt 

xuất của Việt Nam! 
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Nhiệt liệt chào mừng 68 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 

7/5/2022)! 

Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại! 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

Yêu cầu các đơn vị chỉ đạo thực hiện, giao Văn phòng Sở thực hiện tại cơ 

quan Văn phòng Sở các nội dung nêu trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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