ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG NGÔ MÂY

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:17 / TB-UBND

Phường Ngô Mây, ngày 08 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương,
chào
ng
niệ 47 n
Ngà gi i ph ng hoàn oàn iền N
hống nhấ đấ nước và Ngà Quốc L o động
.
Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012, dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (Ngày
10 tháng 3 âm lịch) chào m ng
ni m 4 năm Ngày gi i ph ng hoàn toàn mi n
Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và Ngày uốc t ao động 01 5.
U ban nhân dân phường Ngô Mây thông báo v vi c nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc cụ
thể như sau:
1. Về việc reo cờ ổ quốc:
Các cơ quan, đơn vị trường học, trạm Yt , Công an phường, hộ gia đình, 04
tổ dân phố treo cờ Tổ quốc t ngày 29/4/2022 đ n h t ngày 01/5/2022.
2. Về nghỉ Lễ:
a. Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch): được nghỉ liên
ti p 03 ngày, t thứ B y ngày 09 4 2022 đ n h t thứ Hai ngày 11/4/2022.
b. Dịp nghỉ lễ 4 năm Ngày gi i ph ng hoàn toàn mi n Nam thống nhất đất
nước (30/4/1975-30/4/2022) và Ngày uốc t ao động 01 5. Cán bộ, công chức,
viên chức, và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghi p, tổ chức chính
trị, tổ chức chính trị - xã hội; (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) được
nghỉ liên ti p 04 ngày (T thứ B y ngày 30/04/2022 đ n h t thứ Ba ngày
03/5/2022).
3. Treo b ng rôn u ên ru ền:
Các cơ quan, đơn vị trường học, trạm Y t , Công an phường, 04 tổ dân phố
treo băng rôn tuyên truy n t ngày 29/4/2022 đ n h t ngày 01/5/2022.
Nội Dung:
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam
thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm ngày Quốc tế lao động
(01/5/1886 - 01/5/2022)!
4. Gi o các ngành:
- Công an phường, BCH uân sự, Ban b o v dân phố phường c
hoạch
b o v an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày lễ.
- Các cơ quan đơn vị, phân công cán bộ và nhân viên trực trong thời gian
nghỉ lễ để b o v tài s n của cơ quan đơn vị mình.

- Văn h a xã hội: c
hoạch tổ chức tuyên truy n rộng rãi thông báo này,
đôn đốc các Tổ dân phố trong vi c vận động nhân dân treo uốc ỳ.
- Giao trạm Y t nắm tình hình công dân t vùng dịch trở v địa phương
trong dịp nghỉ lễ và tham mưu hướng dấn thực hi n tốt các bi n pháp phòng chống
dịch covid -19 trên địa bàn phường.
- Công chức văn phòng – thống ê tổng hợp tình hình báo cáo theo quy định
- Các Tổ dân phố: Thông báo nhân dân treo uốc ỳ theo đúng quy định.
Nhận được Thông báo này đ nghị các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan,
đơn vị, các tổ dân phố nghiêm túc triển hai thực hi n. .
Nơi nhận:
- TT. Đ ng ủy- HĐND (bc);
- TT.Mặt trận, các đoàn thể;
- Công an; Trường học; Trạm Y t ; (t h)
- Tổ dân phố;(t h)
- Lưu: VP.
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