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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VI1T NAM 
HUYN CHUPAH Dc 1p - Tir do - Hinh phñc 

Si: 8 /TB-UBND ChitPáh,ngày7iáng12nàm2O19. 

THÔNG BAO 
V vic nghi Têt Dtro'ng ljch và treo cô' T quôc 

Theo Thông báo so 62/TB-UBND ngày 05/12/20 18 cüa Uy ban nhân dan 
tinh Gia Lai ye vic nghi Têt Duang ljch näm 2020 và treo c To quôc; Uy ban 
nhân dan huyn thông báo nliu sau: 

1. V treo cô' T quôc: Các ca quan, dan vj, cong sâ và h gia dInh treo 
c TO quôc tü sang ngày 01/01/2020 den hêt ngày 01/01/2020. 

A A 2. Ye nghi Tet Throng 1ch: 
Can b, cong chrc, viên chüc và ngi.thi lao dng cüa các co quan hành 

chInh, si.r nghip, to chüc chInh trj-xä hi (sau day g5i chung là cong chz'c, vien 
chi'c) duqc nghi 01 ngày (thu Tix, ngày 01/01/2020). 

3. Thu trung các phông, ban, dan vj, Chu tjch UBND các xâ, thj trn Co trách 
nhim thông báo rng räi den can b, Cong chirc, viên chüc, ngirñ lao dng và nhãn 
dan biêt, thirc hin; dông thOi, có kê hoach bô trI can b, cong chirc, viên chüc, nguOi 
lao dng trirc bão v tâi san ti cOng sà trong các ngày nghi. 

- Ban Chi huy quail sir huyn, Cong an huyn, Uy ban nhân dan các xã, 
thj trân có kê hoach darn báo an ninh chInh trj, trt tir an toàn xã hôi truorc, 
trong và sau ngày nghi Têt Duang flch  näm 2020. 

4. Trung tam Vn hóa-Thông tin vàTh thao có trách nhim thông tin, tuyên 
truyên rng râi Thông báo nay trên h thông truyên thanh, dài FM cüa huyên. 

Yeu cu ThU tru&ng các phOng, ban, dan vj và Uy ban nhân dan các xâ, 
thj trân triên khai thirc hin./. 

Noi nhln: 

-TTH.üy; 

- Lânh dto: HDND, UBND; 
- MT, các Doàn th huyn; 
- Van phang HU; 
- Các phông, ban, don vj; 
- UBND các xa, thj trân; 
- Chãnh, các Phó Van phOng; 
-Luu: VT,VX. 
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