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Số: 85 /TB-UBND

Thắng Lợi, ngày 17 tháng 8 năm 2020

.

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 75 năm
ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9
Thực hiện Thông báo số 59/TB-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND
thành phố Pleiku về việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách
mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9. UBND phường Thắng Lợi thông báo:
1. Về treo cờ Tổ quốc: Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ
quốc chào mừng như sau:
- Kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám: Treo cờ Tổ quốc từ sáng ngày
19/8/2020 đến hết ngày 19/8/2020.
- Kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
Treo cờ Tổ quốc từ sáng ngày 02/9/2020 đến hết ngày 02/9/2020.
2. Về nghỉ Lễ: Kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan hành
chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ lễ vào thứ Tư,
ngày 02/9/2020.
3. Phân công nhiệm vụ cụ thể:
3.1. Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, Ban nhân dân các TDP, làng thông
báo đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, nhân dân trên
địa bàn biết, thực hiện.
3.2.Văn phòng UBND phường xây dựng kế hoạch bố trí lãnh đạo và cán bộ, công
chức trực bảo vệ tài sản cơ quan, giải quyết công việc trong đợt nghỉ lễ, đảm bảo phục
vụ tốt nhu cầu của nhân dân.
3.3. Công an phường, BCH Quân sự phường có kế hoạch đảm bảo an ninh, chính
trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ.
3.4. Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử có trách nhiệm thông tin, tuyên
truyền rộng rãi Thông báo này.
Ủy ban nhân dân phương Thắng Lợi thông báo đến các cơ quan, đơn vị, ban
ngành, đoàn thể, Ban nhân dân các TDP, làng biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, HĐND(B/c);
- Mặt trận và các đoàn thể (P/h);
- Các trường học trên địa bàn (T/h);
- Các cơ quan, đơn vị, LLVT trên địa bàn(T/h);
- BND các TDP, làng (T/h);
- Trang Thông tin điện tử phường;
- Đài truyền thanh phường;
- Lưu: VP-UBND.
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