ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

82 /TB-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Châu Thành, ngày 28 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v treo Cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2017

Căn cứ Thông báo s 112/TB-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Hậu Giang về việc treo Cờ Tổ qu c và nghỉ Lễ Qu c khánh 02/9/2017;
Ủy ban nhân dân huyện thông báo như sau
1. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và các hộ nhân dân treo
Cờ Tổ qu c từ chiều ngày 01/9/2017 đến hết ngày 02/9/2017.
2. Do ngày Lễ Qu c khánh 02/9/2017 trùng vào ngày Thứ Bảy nên cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là công chức, viên chức)
được nghỉ bù vào ngày thứ Hai (ngày 04/9/2017). Như vậy, dịp Lễ Qu c khánh
02/9/2017, công chức, viên chức được nghỉ 03 ngày liên tục, từ thứ Bảy (ngày
02/9/2017) đến hết thứ Hai (ngày 04/9/2017).
Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ c định 02 ngày thứ Bảy,
Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị
để b trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng quy định.
3. Đ i với các cơ quan, đơn vị do yêu cầu b trí làm việc liên tục 24/24 giờ
trong ngày, b trí nghỉ luân phiên do Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào s ngày nghỉ
theo quy định để b trí nghỉ bù.
4. Trong thời gian nghỉ Lễ, đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban ngành
huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức phân công trực Lễ,
canh gác bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị; khi có yêu cầu phải báo cáo tình hình
bằng văn bản hoặc điện thoại về Văn phòng HĐND và UBND huyện theo điện
thoại s 0293.3948551 - 0293.3948400; Fax: 0293.3948500.
Thông báo này được phổ biến đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trong
huyện biết để thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT: HU, HĐND, UBMTTQ huyện;
- Chủ tịch và các PCT.UBND huyện;
- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ký bởi: Đỗ Văn Lô
Email:
lodv@haugiang.go
v.vn
Cơ quan: Huyện
Châu Thành, Tỉnh
Hậu Giang
Thời gian ký:
29.08.2017

