
  ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

HUYỆN VĨNH THUẬN     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

    Số:         /TB-UBND       Vĩnh Thuận, ngày      tháng 8 năm 2019 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng 

Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam  

(02/9/1945 – 02/9/2019) 

   

 

Căn cứ Thông báo số 176/TB-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2019 của 

UBND tỉnh Kiên Giang về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 74 năm ngày 

Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 

(02/9/1945 – 02/9/2019). 

 Ủy ban nhân dân huyện thông báo thời gian nghỉ lễ và phân công trực, treo 

Quốc kỳ, như sau: 

 1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành 

chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ lễ 01 ngày (02/9/2019). 

Như vậy, dịp này cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ liền 

03 ngày từ thứ Bảy ngày 31/8/2019 đến hết thứ Hai ngày 02/9/2019. 

 2. Các công sở, doanh trại lực lượng vũ trang, cơ sở y tế, trường học, tôn 

giáo, doanh nghiệp và các hộ nhân dân trong toàn huyện treo Quốc kỳ từ 17 giờ 

ngày 01/9/2019 đến 17 giờ ngày 02/9/2019. 

 3. Trong thời gian nghỉ lễ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí người trực 

hợp lý để kịp thời giải quyết công việc đột xuất và đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu 

của tổ chức, cá nhân và nhân dân. Các đơn vị: Công an, Quân sự, Trung tâm Y tế 

phải đảm bảo nhân lực và phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ khi có 

yêu cầu. 

 Ủy ban nhân dân huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn và các hộ nhân dân tổ chức thực hiện nghiêm túc 

Thông báo này./.  

 

Nơi nhận:                                   TL. CHỦ TỊCH 

- Thường trực Huyện ủy;                            CHÁNH VĂN PHÒNG                                                             
- Thường trực HĐND huyện; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐVP + CVNC;  

- Lưu: VT, nvdung. 

                                       Sử Văn Thinh                                                                                                                
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