
UBND TỈNH AN GIANG 

VĂN PHÒNG 

Số: 176 /TB-VPUBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 An Giang, ngày 20 tháng 4 năm 2020 

THÔNG BÁO 
Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc 

Căn cứ Thông báo số 778/TB-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc nghỉ lễ, tết năm 2020, Văn phòng thông báo ý kiến Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: 

1. Dịp lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2020, cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp (các 

đơn vị trường học), tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội (gọi tắt là cán bộ, 

công chức, viên chức) được nghỉ 02 ngày (thứ Năm ngày 30 tháng 4 năm 2020 và 

thứ Sáu ngày 01 tháng 5 năm 2020). 

2. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể, các 

doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, trường học, công ty, xí nghiệp, hộ dân treo cờ Tổ 

quốc vào 02 ngày lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 (bắt đầu từ ngày 

30/4/2020 đến hết ngày 01/5/2020). 

3. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm tổ chức làm vệ sinh, trang trí 

đường phố thuộc địa bàn mình phụ trách, nhắc nhở các hộ dân vệ sinh môi trường 

xung quanh nơi cư trú và treo cờ Tổ quốc đúng quy định, thay những cờ cũ, phai 

màu bằng cờ mới để tạo vẽ mỹ quan đô thị 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo dến các đơn vị biết tổ chức, 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- TT: TU, UBND, HĐND; 

- Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Doanh nghiệp cấp tỉnh 

- Đài PTTHAG; Báo AG; 

- UBND huyện, thị, thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Phòng, Trung tâm thuộc Văn phòng; 

- Lưu: VT.  

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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