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.

THÔNG BÁO
Về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm
90 năm ngày thành lập đô thị Pleiku (03/12/1929-03/12/2019)
Thực hiện Thông báo số 98/TB-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của
UBND thành phố Pleiku về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày
thành lập đô thị Pleiku (03/12/1929-03/12/2019). Để chào mừng sự kiện chính trị
quan trọng này, Ủy ban nhân dân 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 từ chiều ngày 02/12/2019 đến hết ngày 03/12/2019.
2. 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. Đài truyền thanh phường có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền rộng rãi
Thông báo này.
Thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử thành phần phường
Thắng Lợi tại địa chỉ: http://pleiku.gialai.gov.vn/Home.aspx.
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);
- Lưu: VP-UBND.
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