ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LONG MỸ

Số: 3034/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long Mỹ, ngày 28

tháng 08

năm 2020

THÔNG BÁO
V/v treo Cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Thực hiện Thông báo số 1872/TB-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm
2020, Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ thông báo treo Cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ
Quốc khánh 2/9 năm 2020 như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, xí nghiệp, trường học, doanh trại lực
lượng vũ trang và các hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc vào ngày Lễ Quốc khánh
02/9/2020.
Đối với các xã: Thuận Hưng, Xà Phiên, Lương Tâm tập trung vận động,
tuyên truyền nhân dân ra quân thực hiện vệ sinh cảnh quan môi trường và treo
cờ Tổ quốc trước ngày 01/9/2020 để tạo sinh khí tổ chức Lễ Dâng hương viếng
Bác tại Đền thờ Bác Hồ xã Lương Tâm.
2. Lễ Quốc khánh 02/9/2020: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động nghỉ 01 ngày.
3. Trong ngày nghỉ Lễ, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành huyện, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức phân công trực Lễ, canh gác bảo
vệ an toàn cơ quan, đơn vị, xí nghiệp; báo cáo kịp thời những vấn đề nổi cộm,
phát sinh (nếu có) gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện theo số điện thoại:
0293.3874.567; Fax: 0293.3874.009.
Thông báo được phổ biến đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết để
thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT: HU, HĐND, UBND huyện;
- VP.HU và các Ban XD Đảng HU;
- UB.MTTQVN và các Hội, Đoàn thể huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- Các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn;
- Đài Truyền thanh huyện (để thông báo);
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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