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Tuyên Hoá, ngày      tháng 8 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc treo Quốc kỳ dịp Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2020 

 
 

Căn cứ Bộ luật Lao động về thời gian nghỉ các ngày lễ lớn trong năm; 

Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch về việc sử dụng Quốc kỳ; Thông báo số 1529/TB-UBND ngày 

26/8/2020 của UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện thông báo thời gian treo 

Quốc kỳ dịp Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2020 như sau: 

- Dịp lễ Quốc khánh 02/9/2020 đúng vào ngày làm việc (thứ 4), nên các 

cơ quan, đơn vị nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động. Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp bố trí cán bộ, chiến sỹ trực trong ngày nghỉ để giải 

quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.   

- Các cơ quan, đơn vị, công sở, trường học và hộ gia đình trong toàn 

huyện treo Quốc kỳ trong ngày 02/9/2020 (thứ 4). 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện biết, thực hiện./. 

 

N¬i nhËn:  

- Thường trực Huyện ủy; 

- TT HĐND, UBND, UB MTTQVN huyện; 

- VP Huyện ủy, các Ban của Huyện uỷ; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Các cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn; 

- Các doanh nghiệp trực thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đài TT-TH, Trang TTĐT huyện;  

- LĐ VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

Hà Thị Thuỷ 
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