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THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 và treo cờ Tổ quốc
Thực hiện Thông báo số 133/TB-VP, ngày 16/12/2020 của Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 và treo cờ Tổ quốc, Ủy ban
nhân dân thị xã thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 trong
toàn thị xã như sau:
1. Về treo cờ Tổ quốc: Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ
quốc trong 01 ngày (ngày 01/01/2021).
2. Về nghỉ Dương lịch năm 2021: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã
hội (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ 01 ngày (thứ Sáu, ngày
01/01/2021), sau đó là 02 ngày hằng tuần (thứ Bảy, Chủ Nhật). Như vậy, nghỉ tết
Dương lịch năm 2021 công chức, viên chức nghỉ liên tục từ thứ Sáu ngày 01/01/2021
đến hết Chủ Nhật ngày 03/01/2021.
3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường có trách
nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân
dân biết, thực hiện; đồng thời có kế hoạch bố trí lãnh đạo, cán bộ trực bảo vệ tài sản
cơ quan, đơn vị, công sở trong các ngày nghỉ.
Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thị xã có kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2021.
4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã có trách nhiệm đưa tin,
tuyên truyền rộng rãi Thông báo này.
Nhận được Thông báo này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ
tịch UBND các xã, phường triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Thị ủy;

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

- TT HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- TT UBMTTQVN thị xã;
- Văn phòng Thị ủy;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thị xã;
- Các đơn vị tỉnh trên địa bàn thị xã;
- UBND các xã, phường;
- CVP, PVP HĐND-UBND thị xã;
- Trung tâm VH,TT&TT (đưa tin); Website thị xã;
- Lưu: VT, Ccv.
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