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THÔNG BÁO
Về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng
dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, UBND thị xã La Gi thông
báo treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng như sau:
1. Tại trụ sở, nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị, trường học; các tụ điểm
văn hóa thể thao; các trung tâm thương mại, các doanh nghiệp, các cơ sở dịch
vụ, du lịch và những nơi công cộng... trên địa bàn thị xã treo Cờ Tổ quốc và
khẩu hiệu chào mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, từ ngày 04/02/2019
đến hết ngày 07/02/2019. Nội dung khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên
giáo Thị ủy.
2. Tại các hộ gia đình trên địa bàn thị xã treo Cờ Tổ quốc từ ngày
04/02/2019 đến hết ngày 07/02/2019.
3. Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã thông báo nội dung thông tin này
trên Đài để các cơ quan, đơn vị và Nhân dân biết, thực hiện.
4. UBND các xã, phường có trách nhiệm triển khai và theo dõi việc tổ chức
thực hiện tại địa phương mình.
5. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường chỉ đạo, phân công
cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện trực cơ quan trong những
ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Phòng Giáo dục và Đào tạo triển
khai nội dung Thông báo này đến các trường học thuộc quản lý của UBND thị
xã; Trung tâm Y tế thị xã triển khai nội dung Thông báo này đến các Trạm Y tế
xã, phường./.
Nơi nhận:
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã;
- Ban Tuyên giáo Thị ủy;
- Các phòng, ban thị xã;
- Đài TT-TH thị xã (để thông báo);
- UBND các xã, phường;
- Chánh, Phó Văn phòng;
- Quản trị mạng (TB trên Website thị xã);
- Lưu: VT, (80b).
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