
ỦY BAN NHÂN DÂN 

   H  P    N  

CỘN  HÕA    HỘ  CHỦ N HĨA V  T NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:249/TB-UBND                              29 thá   8  ăm 2019 

 

THÔN  BÁO 

Về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2018 
 

Thực hiện Thông báo số 1948/TB-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2019 và 

Công văn số 1954/UBND-VP về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp 

Lễ Quốc khánh 02/9. 

Ủy ban nhân dân     iệp    ng thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 

02/9/2019 nh  sau: 

1. Về nghỉ Lễ  

Các c  quan hành chính, đ n vị sự nghiệp, c  quan đảng, đoàn thể, công 

ty, doanh nghiệp, c  sở kinh tế, tr ờng học trên địa bàn    đ ợc nghỉ 01 (một) 

ngày thứ  ai ngày 02 tháng 9 năm 2019. 

2. Về treo cờ Tổ quốc 

Các c  quan hành chính, đ n vị sự nghiệp, c  quan đảng, đoàn thể, công 

ty, doanh nghiệp, c  sở kinh tế, tr ờng học, hộ dân treo cờ Tổ quốc trong 01 

ngày (ngày 02/9/2019). Các ấp nhắc nhở các hộ dân treo cờ theo đúng quy định, 

thay những cờ cũ, phai màu bằng cờ mới để tạo vẽ mỹ quan và trân trọng. 

3. Về đảm bảo trực cơ quan 

Thủ tr ởng các đ n vị bố trí lịch nghỉ hợp lý, phân công l nh đạo, cán bộ, 

nhân viên và lực l ợng luân phiên trực lễ từ ngày 31/8/2019 đến hết ngày 

02/9/2019 (từ thứ Bảy đến hết thứ Hai); đồng thời tùy theo chức năng, nhiệm vụ 

của từng đ n vị, báo cáo những vấn đề nổi cộm, đột  uất thuộc lĩnh vực mình 

quản lý về Văn phòng Ủy ban nhân dân    tr ớc 11 giờ 00 phút ngày 02/9/2019 

để tổng hợp, tham m u Th ờng trực UBND    báo cáo UBND huyện. 

Ủy ban nhân dân    yêu cầu các c  quan, đ n vị và các hộ dân trên địa 

bàn thực hiện tốt tinh thần Thông báo này./. 

Nơi nhận: 
- TT. ĐU, TT  ĐND, TT. UBND   ; 

- Các ban ngành, đoàn thể   ; 

- Các ấp; 

- Các tr ờng; 

- Đài TT; 

- L u: VT. 
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