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THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 02/9/2018 
____________

 

 Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012. 

 Uỷ ban nhân dân Tỉnh thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 

ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau: 

 1.  Ngày Lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2018 trùng vào ngày chủ nhật nên 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (ngày 03 

tháng 9 năm 2018). Như vậy, dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 năm 2018, cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động được nghỉ liền 03 ngày liên tục, từ thứ bảy (01 

tháng 9 năm 2018) đến hết thứ hai (ngày 03 tháng 9 năm 2018).  

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, bệnh viện, nơi thờ tự 

của các tôn giáo và nhà ở của Nhân dân phải treo cờ Tổ quốc trong ngày 02 

tháng 9 năm 2018. 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ 

đạo, đôn đốc và hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định. 

 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị 

xã, thành phố có kế hoạch tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân tổng vệ sinh tham gia làm sạch đẹp đường phố, khu công cộng; phân công 

người trực để giải quyết công việc đột xuất, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị và 

trật tự các khu vui chơi công cộng trong ngày nghỉ.  

 Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt tinh thần Thông báo này./. 

 
Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH  
- TT/TU, TT/HÐND Tỉnh;  CHÁNH VĂN PHÒNG 
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;  
- Chánh, PCVP/ UBND Tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;   
- UBND huyện, thị xã, thành phố;  
- Lưu VT.  

 

 Phạm Tấn Xiếu 
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