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THÔNG BÁO 

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, năm 2021 

 
 

  

Thực hiện Thông báo số 63/TB-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Bình 

Phước về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, năm 2021; 

UBND thị xã thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, 

năm 2021, như sau: 

1. Tất cả các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các 

tổ chức, UBND các xã - phường và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong các ngày Tết 

Nguyên đán Tân Sửu, năm 2021. 

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 Tết Nguyên đán Tân Sửu, như sau: 

Nghỉ 02 ngày trước Tết, 03 ngày sau Tết Âm lịch. Do ngày Mùng 2 và Mùng 3 tết 

Âm lịch (tức ngày 13 và 14 tháng 02 năm 2021 Dương lịch) trùng vào thứ Bảy và Chủ 

nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày Mùng 4 và 

Mùng 5 tết Âm lịch (tức ngày 15 và 16 tháng 02 năm 2021 Dương lịch). 

Như vậy, dịp nghỉ tết Âm lịch năm 2021 công chức, viên chức, lực lượng vũ 

trang, người lao động nghỉ liền 07 ngày liên tục, từ thứ Tư ngày 10 tháng 02 năm 

2021 đến hết thứ Ba ngày 16 tháng 02 năm 2021 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh 

Tý đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu). 

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, tết theo quy định. 

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

sinh công sở trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. 

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 Tết Nguyên đán Tân Sửu, năm 2021. 
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Phòng Lao động TB & XH và UBND các xã - phường có Đài tưởng niệm, các Nhà 

bia ghi danh liệt sỹ trên địa bàn tổ chức làm vệ sinh đảm bảo sạch sẽ, trang nghiêm, 

thể hiện sự tri ân sâu sắc. 

6. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức công bố Thông báo này trên hệ 

thống truyền thanh của thị xã. 

UBND thị xã đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nghiêm 

chỉnh thực hiện nội dung Thông báo này và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị 

xã trước ngày 24/02/2021./. 

 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy, TT. HĐND thị xã (b/c); 

- CT, các PCT. UBND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã;  

- UBND các xã - phường; 

- Các doanh nghiệp Nhà nước; 

- LĐVP, CV (các khối); 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Trịnh Thị Hà 
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