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THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 76 năm 

 ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

 (02/9/1945 - 02/9/2021) 

 

Căn cứ Thông báo số 529/TB-UBND ngày 27/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày 

Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2021). 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo lịch nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp 

lễ Quốc khánh 2/9, cụ thể như sau:  

1. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan 

hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 02 

ngày, thứ Năm, ngày 02/9/2021 và thứ Sáu, ngày 03/9/2021 theo Thông báo số 

796/TB-UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đối với người lao động làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp khác, người sử 

dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 02 ngày (ngày 02/9/2021 và 01 

ngày liền trước hoặc sau). 

Trong thời gian nghỉ lễ, Thủ trưởng các đơn vị bố trí trực cơ quan đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn cơ quan, xử lý kịp thời những tình huống đột xuất (nếu có). 

Danh sách trực gửi về Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Văn phòng HĐND và 

UBND huyện tổng hợp) chậm nhất đến ngày 31/8/2021. 

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 trong dịp 

lễ Quốc khánh 2/9 từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 03/9/2021 theo quy định. 

UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, rà soát việc treo cờ 

Tổ quốc tại các cơ quan, công sở trên địa bàn, bổ sung, thay thế trong trường hợp 

cần thiết. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị 

thuộc quyền quản lý. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 tại đơn vị, địa phương mình. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các hộ dân trên địa 

bàn huyện thực hiện nghiêm tinh thần Thông báo này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: HU, HĐND; 

- Chủ tịch và PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Lê Thanh Phương 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-31T08:40:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện An Phú<anphu@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




