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THÔNG BÁO
Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 02/9
_____________
Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Thông báo số
90/TB-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Sa
Đéc về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam (02/9/2017), Ủy ban nhân dân phường An Hòa thông báo:
1. Ngày Lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2017 trùng vào ngày Thứ Bảy
nên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ bù vào ngày thứ
Hai (ngày 04 tháng 9 năm 2017). Như vậy, dịp Lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm
2017, cán bộ, công chức, người lao động được nghỉ liền 03 ngày liên tục, từ thứ
bảy (02 tháng 9 năm 2017) đến thứ Hai (ngày 04 tháng 9 năm 2017).
2. Tất cả các trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị
- xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, trường học, cơ sở y tế, nơi thờ tự
của các tôn giáo và nhà ở của nhân dân trên địa bàn phải treo cờ Tổ quốc vào
ngày 02 tháng 9 năm 2017 (Thứ bảy).
3. Trưởng Ban nhân dân các Khóm phối hợp CSKV, các tổ chức đoàn thể
đôn đốc và hướng dẫn nhân dân treo Quốc kỳ đúng quy định, đồng thời có kế
hoạch phân công lực lượng trực để giải quyết công việc đột xuất, bảo vệ an toàn
cơ quan, đơn vị và đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian nghỉ.
4. Tất cả các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế,
trường học, cơ sở y tế và Ban nhân dân các Khóm treo khẩu hiệu trước trụ sở cơ
quan. Riêng đôi với các cổng chào đường vào khóm, khu phố, khu dân cư ngoài
việc treo khẩu hiệu còn phải trang trí thêm ánh sáng, cờ phướn, cờ nước, về
khẩu hiệu, chọn một trong những khẩu hiệu sau đây:
- Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Cách mạng Tháng Tám thành công
(19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam (02/9/1945 -02/9/2017)
- Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 bất diệt
- Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
- Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh

Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm
- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta
Ủy ban nhân dân phường yêu cầu các Cơ quan, Ban, Ngành, Trưởng ban
nhân dân các Khóm và tất cả nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt theo tinh thần
Thông báo này./.
-

Nơi nhận:
- Đảng uỷ, HĐND phường;
- MTTQ và các đoàn thể;
- BND 4 khóm;
- Cán bộ truyền thanh;
- Lưu: VT.
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