
 

 

THÔNG BÁO 
Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2021) 

                                            
 

Thực hiện Thông báo số: 225/TB-UBND, ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Phú 

Yên về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2021); UBND 
thị xã thông báo: 

1. Về treo cờ Tổ quốc 

Tại trụ sở cơ quan, đơn vị và hộ gia đình cán bộ, nhân dân trong thị xã treo cờ 

Tổ quốc trong ngày 02/9/2021 (thứ Năm); nếu cờ đã phai màu, bị rách phải thay cờ 

mới và treo tại vị trí trang trọng nhất. 

2. Về thời gian nghỉ Lễ 

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

nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 04 ngày, từ thứ Năm 

ngày 02/9/2021 đến hết Chủ nhật ngày 05/9/2021. Trong đó, 02 ngày nghỉ lễ Quốc 

khánh và 02 ngày là ngày nghỉ hằng tuần. 

3. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo tổng vệ sinh 

tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, nơi công cộng và thông báo để cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, nhân dân biết, thực hiện; phân công lãnh đạo và các 

bộ phận liên quan tổ chức trực đảm bảo an toàn cơ quan, đơn vị trong thời gian nghỉ 

Lễ. Đồng thời, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 

khuyến cáo của Bộ Y tế. 

UBND thị xã thông báo để các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết, thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- TT Thị uỷ,  
- TT HĐND thị xã;                                       
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;    
- UBMTTQVN thị xã;                                                           
- Các cơ quan, đơn vị thị xã (03 khối); 
- Các cơ quan TW, tỉnh trên địa bàn thị xã; 
-Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh (t/báo); 
- UBND các xã, phường; 
- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã; 
- Cổng Thông tin điện tử thị xã; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Hồng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 

 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Đông Hòa, ngày      tháng  8  năm 2021 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-08-25T22:52:53+0700
	Việt Nam
	Võ Thị Tám<vothitam@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-08-26T07:55:09+0700


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-08-26T08:22:56+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-08-26T08:23:04+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-08-26T08:23:11+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




