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THÔNG BÁO
Về việc treo cờ Tổ quốc, treo băng rôn
và nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Thực hiện Thông báo số 16/TB-UBND ngày 21/01/2022 của Ủy ban nhân
dân thị xã An Khê về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần
năm 2022 ;
Ủy ban nhân dân phường An Phước thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, treo
băng rôn và nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn phường như
sau:
1. Về treo cờ Tổ quốc
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ
ngày 01/02/2022 đến hết ngày 03/02/2022 (tức ngày mùng 01 đến hết ngày mùng
03 tháng Giêng năm Nhâm Dần).
Đề nghị Tổ trưởng, Tổ phó các TDP tiến hành thông báo rộng rãi đến toàn
thể nhân dân trên địa bàn mình phụ trách.
2. Về treo băng rôn
a. Nội dung khẩu hiệu
2022!

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần
b. Thời gian treo băng rôn

Từ ngày 26/01/2022 đến hết ngày 06/02/2022 (tức từ ngày 24 tháng chạp
năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 06 tháng Giêng năm Nhâm Dần).
c. Địa điểm
Treo tại các trụ sở Tổ dân phố, Trường tiểu học Lý Tự Trọng, Trường mẫu
giáo Bình Minh, Trạm Y tế, Công an phường.
3. Về nghỉ Tết Nhâm Dần
- 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 Tết Âm
lịch từ thứ Hai ngày 31 tháng 01 năm 2022 đến hết thứ Sáu ngày 04 tháng 02
năm 2022 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 04 tháng
Giêng năm Nhâm Dần).
4. Dọn vệ sinh trước Tết Nguyên Đán
Các cơ quan, đơn vị tiến hành tổng vệ sinh trong và quanh khu vực cơ quan,

đơn vị trước ngày 27/01/2022 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Tân Sửu) .
Các Tổ trưởng Tổ dân phố alô thông báo và kiểm tra công tác dọn vệ sinh
trước ngõ các hộ gia đình trong địa bàn Tổ dân phố mình phụ trách.
5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có kế hoạch bố trí lãnh đạo, cán bộ,
công chức, viên chức và nhân viên trực bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, giải quyết
công việc liên tục, đảm bảo phục vụ tốt tổ chức, nhân dân; thực hiện chế độ thông
tin báo cáo đảm bảo theo quy định.
- Đề nghị Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường, Ban BVDP có
kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trước và sau các ngày
nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022.
Nhận được thông báo này, đề nghị cơ quan, đơn vị và 03 TDP nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Đảng ủy – HĐND;
- Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể phường;
- 03 tổ dân phố;
- Trường tiểu học Lý Tự Trọng;
- Trường mẫu giáo Bình Minh;
- Trạm Y tế;
- Công an phường, Ban BVDP;
- Ban Chỉ huy Quân sự phường;
- Lưu: VT.
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