ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PLEIKU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 59/TB-UBND

Pleiku, ngày 14 tháng 8 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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 2/9
Thực hiện Thông báo số 34/TB-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh Gia Lai
về việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng
Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; thực hiện Bộ Luật lao động năm 2012, UBND thành
phố Pleiku thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ như sau:
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 quổc 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
(02/9/1945 - 02/9/2020): Công chức, viên chức, người lao động của các 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. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Chủ tịch UBND các
xã, phường có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực
lượng vũ trang, người lao động và nhân dân biết, thực hiện; đồng thời có kế hoạch bố trí
Lãnh đạo và cán bộ trực xử lý công việc và bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, công sở trong
ngày nghỉ.
Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố, Công an Thành phố có kế hoạch bảo vệ an
ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau các ngày Lễ, ngày nghỉ.
4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố, Trang Thông tin điện tử
Thành phố có trách nhiệm đưa tin, tuyên tuyền rộng rãi Thông báo này.
Nhận được Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch
UBND các xã, phường triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh (B/cáo);
- TTr Thành ủy (B/cáo);
- TTr HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- UBMTTQVN và các đoàn thể TP;
- Các cơ quan, đơn vị TP;
- UBND các xã, phường;
- Trang TTĐT TP;
- Lãnh đạo VP;
- Đ/c H.Chi - CVVP (theo dõi);
- Lưu: VT.
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