ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ SA ĐÉC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 154/TB-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sa Đéc, ngày 28 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Quốc khánh
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)

Căn cứ Khoản 1, Điều 115 Bộ Luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Thông báo số 45/TB-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Quốc
khánh (02/9) Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, Ủy ban
nhân dân thành phố Sa Đéc thông báo:
1. Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động ở
các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được nghỉ một ngày (thứ Tư, ngày 02 tháng 9 năm 2020).
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 2020.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm đôn đốc và
hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định.
3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,
phường có kế hoạch phân công cán bộ, công chức, viên chức trực để giải quyết
công việc đột xuất, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị.
Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện tốt tinh thần
Thông báo này./.
Nơi nhận:
- TT/Thành Uỷ, TT/HĐND TP;
- CT và các PCT/UBND TP;
- Các cơ quan, ban, ngành Tỉnh đóng trên địa bàn TP;
- Các ban Đảng, đoàn thể TP;
- Các cơ quan, ban, ngành TP;
- Trung tâm VH, TT & Truyền thanh TP;
- UBND các xã, phường;
- LĐVP HĐND và UBND TP;
- Lưu: VT, NC/kn.
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