
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-UBND Thuận Phước, ngày      tháng      năm 2022 

    

THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp lễ Quốc khánh 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) 

 

Thực hiện Thông báo số 1874/TB-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2022 của 

UBND quận Hải Châu về việc nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp ngày lễ Quốc 

khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); UBND 

phường thông báo thời gian nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp lễ Quốc khánh 

năm 2022 như sau:  

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành 

chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc nghỉ lễ 

cụ thể:  

a) Dịp lễ Quốc khánh năm 2022 sẽ nghỉ từ ngày 01/9/2022 (thứ Năm) đến 

ngày 02/9/2022 (thứ Sáu).  

b) Trong thời gian nghỉ Lễ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. 

2. Tất cả các cơ quan, đơn vị, hộ nhân dân và tàu thuyền thực hiện treo cờ 

Tổ quốc trong 05 ngày: Từ ngày 30/8/2022 đến ngày 03/9/2022. 

3. Các cơ quan công sở, doanh nghiệp có tổ chức Đảng thực hiện treo cờ 

Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền theo Hướng dẫn số 38-HD/BTGTU 

ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. 

Nhận được Thông báo này, đề nghị Chi ủy chi bộ chỉ đạo Tổ trưởng tổ dân 

phố phối hợp với Ban Công tác Mặt trận, chi hội đoàn thể ở khu dân cư triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:     
- Đảng ủy phường (báo cáo); 

- UBMT, các hội đoàn thể phường (phối hợp); 

- Chi bộ KDC (phối hợp chỉ đạo); 

- Tổ dân phố (thực hiện); 

- Lưu: VT, VP-TK. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hồng 
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