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THÔNG BÁO 

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/4)  

và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2020 
 
 

Thực hiện Thông báo số 649/TB-UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế 

lao động (01/5) năm 2020, UBND huyện thông báo thời gian treo Quốc kỳ và thời 

gian nghỉ lễ ngày Chiến thắng (30/4), ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2020 như 

sau: 

1. Dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) 

năm 2020 đúng vào ngày làm việc (Thứ 5 và Thứ 6) nên các cơ quan, đơn vị 

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

2. Treo Quốc kỳ: Các cơ quan, đơn vị, công sở, trường học và hộ gia đình 

trong toàn huyện treo Quốc kỳ từ ngày 30/4/2020 đến hết ngày 03/5/2020. 

UBND các xã, thị trấn thông báo cho toàn thể nhân dân biết để treo Quốc 

kỳ nhân dịp lễ. 

 Yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện nghiêm túc. 

 
Nơi nhận:                                                                                                                                                       
- Như trên;                                                               
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                       
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện; 

- Đăng Website UBND huyện; 

- Lưu: VT.                                                                                            

TL.CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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Trần Thị Ngọc Anh 
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