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THÔNG BÁO
Tổ chức Lễ chào cờ đầu năm 2022 tại Quảng Trường thị xã
Theo 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 hàng tháng tại
Quảng Trường thị xã. Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức Lễ chào cờ đầu năm 2022
tại Quảng Trường thị xã:
1. Thời gian: lúc 07 giờ 00 ngày 07/02/2022 (Sáng thứ Hai).
2. Kính mời các đồng chí Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND,
UBND, UBMTTQVN thị xã tham gia Lễ Chào cờ tại Quảng trường thị xã.
3. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo, CBCC các cơ quan, đơn vị tham gia Lễ
Chào cờ tại Quảng trường thị xã.
4. Đề nghị BCH Quân sự thị xã cử lực lượng phục vụ Lễ Thượng cờ đảm
bảo.
5. Giao Trung tâm Văn hóa-Thể thao & Truyền thanh-Truyền hình thị xã
chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết khác phục vụ Lễ chào cờ năm 2022.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia Lễ chào cờ đúng thời gian
và trang phục quy định và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế./.
Nơi nhận:
- UV BTVTU,TT HĐND, UBND,
UBMTTQVN thị xã;
- Các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể;
- UBND 20 xã, phường (để biết);
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND thị xã;
- Lưu: VT.
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