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THÔNG BÁO
Về việc nghỉ các dịp Lễ, Tết năm 2020
Căn cứ Thông báo số 778/TB-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh An
Giang về việc nghỉ các dịp Lễ, Tết năm 2020, UBND thành phố thông báo việc nghỉ
các dịp Lễ, Tết năm 2020, treo cờ Tổ quốc và vệ sinh môi trường như sau:
1. Các dịp nghỉ Lễ, Tết năm 2020:
- Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: Được nghỉ 07 ngày, từ ngày 23/01/2020
(thứ Năm) đến hết ngày 29/01/2020 (thứ Tư) (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi
đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).
- Các ngày nghỉ Lễ còn lại trong năm 2020, thực hiện theo quy định của Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội.
2. Quy định chung:
- Trong những dịp Lễ, Tết dài ngày, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí trực
cơ quan để xử lý kịp thời những tình huống đột xuất (nếu có).
- Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ
bảy và chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để
bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.
- Thủ trưởng các đơn vị phục vụ công cộng và bảo vệ an ninh, trật tự có kế
hoạch bố trí cán bộ, nhân viên luân phiên làm việc trong thời gian nghỉ lễ, sau đó sẽ
thực hiện chế độ nghỉ bù.
3. Treo cờ Tổ quốc:
Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể, các doanh
nghiệp, cơ sở kinh tế, trường học, công ty, xí nghiệp và nhân dân thực hiện việc treo
cờ Tổ quốc vào các ngày Quốc lễ theo quy định
Yêu cầu UBND các phường, xã thông báo và nhắc nhở hộ dân treo cờ đúng
quy định (tránh treo cờ ngược), cờ nguyên vẹn, thay cờ cũ hoặc phai màu bằng cờ
mới để thể hiện sự trân trọng Quốc kỳ và mỹ quan đô thị.

UBND các phường, xã tổ chức làm vệ sinh, trang trí đường phố thuộc địa bàn
quản lý, nhắc nhở các hộ dân vệ sinh môi trường xung quanh nơi cư trú.
Ủy ban nhân dân thành phố thông báo và đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện./.
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