ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HẢI CHÂU I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:7 /TB-UBND

Hải Châu I, ngày 24 tháng 01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ, trang trí,
tuyên truyền cổ động trực quan, ra quân tổng dọn vệ sinh
và mời dự Lễ Chào cờ đầu năm Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Thực hiện Thông báo số 07/TB-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2022 của
Uỷ ban nhân dân quận Hải Châu về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2022. Nhằm tạo
không khí vui xuân đón tết trên địa bàn phường, UBND phường Hải Châu I đề
nghị Tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố báo cáo cấp uỷ chi bộ, phối hợp cùng với Ban
Công tác Mặt trận khu dân cư vận động nhân dân thực hiện một số nội dung sau:
1. Treo cờ Tổ quốc
Đề nghị Ban điều hành Tổ dân phố triển khai cho nhân dân, các đơn vị
doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn treo cờ Tổ quốc trước trụ
sở làm việc, trước nhà, trên đường phố và cổng chào khu dân cư theo đúng
Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU ngày 23/12/2019 của Ban tuyên giáo thành ủy Đà
Nẵng. Thời gian treo cờ Tổ quốc từ ngày 31/01/2022 đến ngày 04/02/2022.
2. Thời gian nghỉ Tết Âm lịch Nhâm Dần năm 2021
Nhằm tạo điều kiện cho công dân trong liên hệ công việc và giải quyết
các thủ tục hành chính, UBND phường thông báo thời gian nghỉ Tết Âm lịch từ
thứ Hai ngày 31/01/2022 đến hết thứ Sáu ngày 04/02/2022 (tức ngày 29 tháng
Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần), các
ngày còn lại là ngày nghỉ hàng tuần.
Đề nghị tổ dân phố vận động nhân dân đón Tết theo đúng tinh thần Chỉ thị
số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các
biện pháp đảm bảo đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh,
tiết kiệm; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2022 của UBND thành phố Đà
Nẵng về việc tổ chức tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các văn bản khác có
liên quan. Đồng thời, tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch
COVID19.
3. Thời gian Chào cờ đầu năm
UBND phường kính mời các đồng chí đại diện cấp uỷ chi bộ, Ban công
tác Mặt trận và Tổ trưởng, tổ phó Tổ dân phố vào lúc 7h30 – Mồng 1 Tết (ngày
01/02/2022) đến dự Lễ Chào cờ tại Đình làng Hải Châu (vì dịch bệnh Covid -19
nên không tổ chức gặp mặt đầu năm).
4. Đảm bảo công tác ANTT, phòng chống cháy nổ
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Nhằm đảo bảo ANTT, ATGT, phòng chống tội phạm trong dịp Tết
nguyên đán, UBND phường đề nghị Tổ trưởng, tổ phó Tổ dân phố vận động
nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản, tuyên truyền không đốt
pháo nổ tại khu dân cư, Tổ dân phố, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau tết
âm lịch.
BCH Công an, BCH Quân sự phường có kế hoạch phân công CBCC trực
cơ quan, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày nghỉ Tết.
5. Thời gian, địa điểm ra quân tổng dọn vệ sinh
Thực hiện theo Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2022
về việc thực hiện Tổng dọn vệ sinh trên địa bàn phường đón Tết Nguyên đán
Nhâm Dần năm 2022
Nhận được thông báo này đề nghị Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố, các cơ
quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND quận Hải Châu;
- Thường trực Đảng uỷ;
- Cấp uỷ chi bộ;
- Ban CTMT;
- Tổ trưởng tổ dân phố;
- BCH Công an, Quân sự;
- Lưu: VT, VPTK.
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