
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUANG KHẢI

Số:        /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quang Khải, ngày 30 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019, UBND xã Quang 
Khải thông báo việc nghỉ Lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2022 như sau:

1. Ngày Quốc khánh 02/9/2022 vào thứ sáu; theo quy định và Thông báo 
của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong dịp Quốc khánh 02/9 cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 04 ngày liên tục (từ ngày 01/9- 
04/9/2022).

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong 
những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

3. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Trưởng thôn thực hiện: 
- Kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân cư, các cơ quan, 

đơn vị thuộc quyền quản lý; bố trí người trực vào ngày nghỉ để giải quyết công 
việc phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức thực hiện giữ gìn vệ sinh tại khu 
dân cư và các tuyến đường.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các thôn và nhân dân thực hiện tốt 
Thông báo này./.

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Đảng uỷ; 
- Thường trực HĐND xã; 
- Các cán bộ, công chức UBND xã; 
- Đài truyền thanh xã; 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 
- Trưởng các thôn;
 - Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thuận
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