UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 586 /TB-UBND

Điện Bàn, ngày 04 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Tổ chức Lễ chào cờ định kỳ tháng 12/2020
Tại Quảng Trường thị xã
Thực hiện Công văn số 959/UBND ngày 15/9/2014 của UBND huyện Điện
Bàn (nay là thị xã) về việc tổ chức Lễ Thượng cờ và Chào cờ định kỳ hằng tháng
tại Quảng Trường thị xã. Theo đó, Lễ Chào cờ định kỳ hàng tháng được tổ chức
vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 12 năm 2020 (ngày thứ hai, tuần đầu tiên của
tháng) tại Quảng Trường thị xã.
Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm chủ
động công tác phòng, chống dịch bệnh, yêu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động các cơ quan, đơn vị khi tham gia chào cờ nghiêm túc thực hiện
thông điệp “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tham gia Lễ chào cờ đúng thời gian
và trang phục quy định.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- UV BTV TU;
- TT.HĐND,UBND, UBMTTQVN TX;
- Các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể;
- C,PVP,CV;
- Lưu: VT.

TL.CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Người ký: Ủy ban Nhân dân thị xã
Điện Bàn
Email: dienban@quangnam.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Quảng Nam
Thời gian ký: 04.12.2020 16:08:58
+07:00

Lê Thanh Long

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 335 /GM-UBND

Điện Bàn, ngày 09 tháng 6 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Tham gia buổi làm việc với
Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam
1.Thành phần tham dự: UBND thị xã kính mời:
+ Đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND thị xã.
+ Ông Trần Úc- Chủ tịch UBND thị xã.
+ Ông Nguyễn Minh Hiếu-Phó Chủ tịch UBND thị xã.
+ Đại diện lãnh đạo: Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Tài nguyên-Môi
trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển Qũy đất, Phòng Văn hóaThông tin, Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND&UBND thị xã.
2. Thời gian: vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 6 năm 2020.
3. Địa điểm: Tại Phòng họp số 01 - UBND thị xã.
4. Nội dung: Tham gia buổi làm việc với Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh
Quảng Nam theo yêu cầu tại Công văn số 120/HĐND-KTNS ngày 28/5/2020.
(Nhằm chuẩn bị tốt buổi làm việc, UBND thị xã giao lãnh đạo các cơ quan,
đơn vị chuẩn bị tốt các nội dung được giao tại Công văn số 1298/UBND ngày
29/5/2020, đồng thời giải trình các ý kiến liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi
được Ban Kinh tế-Ngân sách yêu cầu)
Đề nghị các đồng chí dàn xếp công việc tham dự đông đủ để cuộc họp đạt kết
quả tốt./
(Gửi kèm theo GM là Công văn số 1298/UBND ngày 29/5/2020 của UBND
thị xã)
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Thanh Long

