
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG HÒA THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 32/TB-UBND Hòa Thuận, ngày 31 tháng 8 năm 2017 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 02/9/2017 

 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Thông báo số 171/TB-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của UBND 

Thành phố về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 2/9/2017. Uỷ ban nhân dân 

phường Hòa Thuận thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 72 năm 

ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 như sau: 

1. Ngày lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2017 trùng vào ngày Thứ Bảy nên cán 

bộ, công chức người lao động được nghỉ bù ngày Thứ Hai (04/9/2017). Như vậy, 

dịp nghỉ lễ 02 tháng 9 năm 2017, cán bộ, công chức người lao động được nghỉ liền 

03 ngày liên tục, từ Thứ Bảy (ngày 02/9/2017) đến hết Thứ Hai (ngày 

04/9/2017). 

2. Tất cả các trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, trường học và nhà ở của Nhân dân phải 

treo cờ Tổ quốc ngày 02 tháng 9 năm 2017. 

Công chức Văn hóa Xã hội kết hợp Trưởng Ban nhân dân 5 khóm đôn đốc, 

hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định.  

3. Các cơ quan, đơn vị, Ban nhân dân các khóm có kế hoạch phân công cán 

bộ trực để giải quyết công việc đột xuất, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị trong các 

ngày nghỉ.  

 Ủy ban nhân dân phường yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, Trưởng Ban 

nhân dân 5 khóm thực hiện tốt tinh thần thông báo này./. 

 
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- TT Đảng ủy, TT HĐND phường;  KT. CHỦ TỊCH 
- CT UBND phường; PHÓ CHỦ TỊCH 
- MTTQ, đoàn thể phường;  
- BND 5 khóm;  
- Lưu VT.  

  
  
 Võ Minh Khanh  

  

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG HÒA THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 32/TB-UBND Hòa Thuận, ngày 31 tháng 8 năm 2017 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc treo cờ Tổ quốc ngày 02/9/2017 

 

 

Căn cứ Thông báo số 171/TB-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của 

UBND Thành phố về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 2/9/2017. Uỷ ban nhân 

dân phường Hòa Thuận thông báo treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 72 năm ngày 

Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 như sau: 

UBND phường Hòa Thuận thông báo đến tất cả các trụ sở cơ quan Nhà 

nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, 

trường học và nhà ở của Nhân dân trên địa bàn phường phải treo cờ Tổ quốc ngày 

02 tháng 9 năm 2017. 

Ủy ban nhân dân phường đề nghị các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa 

bàn phường thực hiện tốt tinh thần thông báo này./. 

 
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Trạm truyền thanh phường; KT. CHỦ TỊCH 
- Lưu VT. PHÓ CHỦ TỊCH 
  
  
  
  
  

 Võ Minh Khanh  
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