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 THÔNG BÁO 

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 47 năm ngày 

Giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) 

và ngày Quốc tế Lao động 1/5   
 
 

 

Nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất 

đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và ngày Quốc tế Lao động 1/5; Ủy ban nhân dân 

huyện thông báo: 

I. Hoạt động kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống 

nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), ngày Quốc tế Lao động 1/5: 

1. Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ:  

a) Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện vào lúc 6 giờ 30 phút 

ngày 28/4/2022 (Thứ Năm) 

Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Văn hóa, thể thao 

và truyền thanh huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện phối hợp cùng 

các ngành có liên quan tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện thật chu đáo, trang 

nghiêm, an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.  

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Phước Vĩnh và xã Vĩnh Hòa tổ 

chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia lễ viếng Nghĩa 

trang Liệt sĩ huyện vào cùng thời gian nêu trên. 

Khi dự lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ, yêu cầu các thành viên tham dự mặc trang 

phục (nam mặc quần tây, áo sơ mi, thắt cà vạt; nữ mặc áo dài truyền thống), lực lượng 

vũ trang mặc lễ phục. 

b) Đối với các xã còn lại, thời gian viếng Nghĩa trang liệt sĩ do Ủy ban nhân dân 

xã bố trí đảm bảo phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19. 

II. Về treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn 

miền Nam - thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động 1/5: 

1. Treo quốc kỳ: Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và 

các hộ nhân dân phải treo Quốc kỳ trong 02 ngày: ngày 30/4/2022 và ngày 01/5/2022 

(Ngày kỷ niệm 47 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam và Quốc tế lao động). 

2. Nghỉ lễ: 

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là công chức, 

viên chức) được nghỉ lễ trong 02 ngày: ngày 30/4/2022 (thứ bảy) và ngày 01/5/2022 



(Chủ Nhật). Do 02 Ngày nghỉ lễ trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật, nên công chức, viên 

chức được nghỉ bù vào thứ hai, thứ ba (ngày 02 và 03/5/2022). Như vậy, dịp nghỉ lễ 

30/4 và 01/5, công chức, viên chức đươc nghỉ 04 ngày liên tục, từ ngày 30/4/2022 đến 

hết ngàv 03/5/2022. 

4. Trực bảo vệ cơ quan: 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ 

quan đơn vị và khu phố, ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, 

trong và sau các ngày lễ kỷ niệm, đồng thời báo cáo kịp thời các vấn đề đột xuất xảy 

ra về Ủy ban nhân dân huyện. 

Trước ngày lễ kỷ niệm, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các 

doanh nghiệp tổ chức cho cán bộ, công chức, chiến sĩ, công nhân và nhân dân làm vệ 

sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị mình, ở các đường giao thông, nơi công cộng 

và các khu phố, ấp. Tuyên truyền để người dân treo cờ đầy đủ theo quy định. 

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể  tổ chức vệ sinh, treo cờ,… tại trụ sở làm việc 

cũ hiện đơn vị mình đang quản lý (Nếu có) để tuyên truyền về kỷ niệm 47 năm ngày 

Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn và lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện tốt Thông báo này./. 

 

Nơi nhận:         
- TT.HU, TT.HĐND huyện;                                       

- CT, PCT.UBND huyện;     

- UB MTTQ VN và các đoàn thể huyện; 

- VP.HU, các Ban Đảng huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các DN, các đơn vị LLVT đóng trên địa bàn;                                                      

- LĐVP, CVTH;                                                                                  

- Lưu: VT.                                                                                                 

 

TL.CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh 

                         
 


		2022-04-21T16:00:25+0700


		2022-04-21T16:00:32+0700




