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 THÔNG BÁO 

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh 02/9 

 

Nhân dịp Kỷ niêṃ 76 năm Cách maṇg tháng Tám (19/8/1945-19/8/2021) 

và Quốc khánh nước Côṇg hoà xa ̃ hôị chủ nghiã Viêṭ Nam (02/9/1945-

02/9/2021); Ủy ban nhân dân huyện thông báo: 

1. Về treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 

- Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ 

nhân dân phải treo Quốc kỳ trong ngày 02/9/2021 (Thứ Năm). 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành 

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

chức, viên chức), doanh nghiệp được nghỉ Lễ Quốc khánh như sau: 

Thực hiện Thông báo số 4875/TB-LĐTBXH ngày 10/12/2021 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội và Thông báo số 233/TB-UBND ngày 

25/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc treo Quốc kỳ và nghỉ 

lễ kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh 02/9; công chức, viên chức được nghỉ 04 

ngày từ thứ Năm ngày 02/9/2021 đến hết ngày Chủ nhật 05/9/2021. Trong đó 

02 ngày nghỉ Quốc khánh và 02 ngày là ngày nghỉ hàng tuần. 

2. 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 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, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.  

- Trước các ngày lễ kỷ niệm, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn tổ chức làm vệ sinh sạch, gọn ở khu vực cơ quan, đơn vị 

mình, các đường giao thông, nơi công cộng và các khu phố, ấp (quá trình thực 

hiện phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19). 

- Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị tổ chức vệ sinh, treo cờ tại trụ sở làm 

việc cũ hiện đơn vị mình đang quản lý để đảm bảo trang trọng và sạch gọn. 
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3. Chế độ báo cáo các ngày nghỉ Lễ: 

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 thực hiện nghiêm chế độ độ báo cáo ngày về 

UBND huyện trước 15h hàng ngày (vpubphugiao@binhduong.gov.vn.) và báo cáo 

tình tình hình Lễ 04 ngày nghỉ lễ từ ngày 02/9/2021 đến ngày 05/9/2021 gởi về UBND 

huyện trước 15h ngày 05/9/2021 để tổng hợp báo cáo Huyện ủy, UBND tỉnh theo quy 

định. 

Trong các ngày nghỉ Lễ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm theo các văn bản 

chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của huyện về công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid19 trên địa bàn; báo cáo kịp thời các vấn đề hàng ngày, các 

vấn đề phát sinh, đột xuất về Ủy ban nhân dân huyện và BCĐ huyện để có chỉ 

đạo, giải quyết kịp thời. 

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

tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm nội 

dung 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; 

- Website huyện;  

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

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.                                                                                                 

 

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Ánh 
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