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THÔNG BAO
Ye vic nghi L và treo cô' To quc Ngày Giô tO Hang Vuo'ng nãni 2019
Can cu Thông báo s 64/TB-UBND ngày 05/4/2019 cda UBND tInh
Quáng Ngai ye vic nghi Lê và treo cô To quôc Ngày Gi to H0ng Vu'Gng
näm 2019, UBND huyên triên khai mt sO ni dung sau:
I
ao o g (ThL u 1àt bang
2) Gi3 to t-tng Vuong uàm 20i
11 chinh.
tuOn nen cong chiirc, viên ch1rc, ngu'yi lao uông cal cc cc: C:U30
s
cac 0 clue c1i h Lii i e ceac gli
03 ugOy lien tiCp tO' ogy 13/4/2019 den hCt ng0y 15'4/01 th0 áy, ChO
nhât và nghi bü thi,ir Ha:).
2. Các co quan, tO chO'c khOng the hin Ijch nghi e djnh 02 ngày thO
Bay, Chü Nhât hang tuân thI can cO vao chuorig tdnh, ice hoach ci the cOa
don vj de bô tn ljch nghi cho phO hpp, dOng pháp lut.
3. ThO tru'Ong các co' quan, ban, ngành, các hi. doàn the, Cac co quan
tinh dóng trén dia bàn huyn và ChO tich UBND CaC xã bô trI can b, cOng
chirc, viên chLrc true các dip nghi Lê de bäo v co quan, giãi quyCt cOng viC
và phuc vu tOt Nhãn dan; dOng thai to c1ic d9n v sinh to rnOi truO'ng xanh,
sch, dp ti tr'i s lam vic và các khu dan Cu' nhân dp vào ngày LC nCu trên.
4. Các co quan, don vi, to chuc
Ngây Giô to HOng Vu'o'ng nãm 2019.

va

Nhân

dan

tic hiên treo CO To quOc

Nay UBND huyn thông báo dê các co quan, doi vi, tO chOc, UBND
xã và Nhân dan trCn da bàn huyn tniên khai thc hin./.
P'/o'i u/ian:
- TT. Huyn u/', HDND:
- CT. các PCT UBND huyn;
- Các Ban Dâng HU,VPHU;
- IJBMTTQVN huyên:
Các Hôi doân the;
- Các phông, ban huyên:
- Dài TTPLTH huyn (Thông báo);
- Các CQ ci.ia tinh dóng trén da ban huyn;
- Co quan Quan sr, Cong an huyii;
- UBND các xa
- VP:C, PCVP;
- Lu'u VT.
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