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THÔNG BÁO 
Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2019) năm 2019  

 
 

Thực hiện Thông báo số 202/TB-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Bình 

Phước về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2019) năm 2019; 

 Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2019); 

Chủ tịch UBND thị xã thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 

năm 2019, như sau: 

 1. Treo cờ Tổ quốc tại các công sở, trụ sở các hội, các doanh nghiệp và hộ dân 

cư trong thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các 

cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở 

kinh tế được nghỉ Lễ Quốc khánh 01 ngày (02/9). 

 3. Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do yêu cầu làm việc 24/24 giờ 

trong ngày, sản xuất gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng thì phải bố trí thời 

gian nghỉ luân phiên, nếu không thể bố trí thời gian nghỉ luân phiên thì bố trí nghỉ bù 

vào ngày kế tiếp và đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ làm ngoài giờ, làm việc vào 

ngày lễ theo quy định hiện hành. 

 4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo chế độ trực cơ quan, làm vệ 

sinh công sở trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9. 

5. UBND các xã - phường vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc và làm vệ sinh 

nơi công cộng, khu dân cư trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9. 

6. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm chỉnh thực hiện nội dung 

thông báo này và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã vào ngày 10/9/2019.  

 7. Giao Phòng Văn hóa & TT thị xã tổ chức công bố thông báo này trên hệ 

thống truyền thanh của thị xã./. 
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