
JY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! ci-iU NGHiA VIT NAM 
TiNH CIA LAI Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S& ci /TB - UBND Gia Lai, ngày057háng 8 nàm 2019 

THÔNG BAO 
Ye vic nghi 1 và treo co To quôc chào mOng k' nim 74 nãm 

ngày Cách ming Tháng Tam và Quôc khánh 2/9 

Chão mrng k nim 74 nàm ngày Cách mng Tháng Tam (19/8/1945 - 
19/8/2019) Va ngày Quôc khánh Nixâc Cong hOa xã hi chü nghTa Vit Nam 
(02/9/1945 - 02/9/2019); thrc hin Bô 1ut lao dng näm 2012, Uy ban nhân dan 
tinh thông báo tieo ex To quoc vá nghi lé trong toán tinh nhii sau: 

1. Vê treo C To quôc: 

Các ca quan, &m vj, cong sâ và h gia dInh treo c To qu& chào mrng nhu 
sau: 

- K' nirn 74 näm ngãy Cách mng Tháng Tarn: Treo c? To quôc t1r sang 
ngày 19/8/2019 den hCt ngày 19/8/2019; 

- K' niêm 74 näm ngây Quc khánh NuOc Cong hoà xã hi chü nghTa Vit 
Narn: Treo c 1'ô quOc tir sang ngày 02/9/20 19 den het ngày 02/9/20 19. 

2. Vê nghi lC: 
K' nim 74 nãrn Ngày Quôc khánh Nixcc Cong hoà xA hi chü nghia Vit 

Nam (02/9/1945 - 02/9/2019): Cong chirc, viên chtrc, nguYi lao dng cüa các Ca 
quan hành chInh, sir nghip, to chrc chInh tr, to chirc chInh trj - xã hi dugc nghi 
1 vào thir Hai, ngày 02/9/20 19. 

3. Thu truâng các ca quan, dan vj và lânh do dja phuang các cap có trách 
nhim thông báo rông räi den can b, cOng chüc, viCn chrc, 1irc luqng vu trang, 
ngui lao dng Va nhãn dan biCt, thirc hin; dông thai có kC hoch bô trI lãnh do 
va can b trrc xr 1' cong vic và báo v tài san ca quan, don vj, cOng s trong ngày 
nghI. 

B Chi huy Quân su tinh, Cong an tinh, B Chi huy B di Biên PhOng tinh 
và các don vj vu trang có kC hoach bâo v an ninh, chInh tr, tr.t tr an toàn xã hi 
tnx1c, trong vã sau các ngãy l, ngày nghi. 
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4. Báo Gia Lai, Dâi Phát thanh - Truyn hInh tinh và các phuong tin thông 
tin dai  chüng có trách nhim dua tin, tuyên tuyên rông râi chü trucing nay. 

Uy ban nhân dan tinh thông báo d các ca quan, dan vj, dja phuang Va nhân 
dan biêt, triên khai thirc 

Noi nhin: 
- T/T Tinh u' (báo cao), 
- lIT HDND tinh (báo cáo); 
- chu tjch, các PCT UBND tinh; 
- Uy ban MTTQVN tinh; 
- Van phông Tinh üy; 
- VP Doàn DBQH tinh; 
- Van phông HDND tinh; 
- Thu trr&ng các s&, ban nganh; hi, doàn the; 
- Thu trtthng các dan vj TW trn dja bàn tinh; 
- UBND các huyn, thj xA, thành phô; 
- Giám doc các doanh nghip; 
- Báo Gia Lai, Dài PT-TH tinh (dita tin); 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Ltru: VT, TTTH, KTTH, HCQT, KGVX. 


		2019-08-06T08:54:54+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




