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

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TB-UBND Bình Phước, ngày       tháng       năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 

 

Căn cứ Điều 112, Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 

2022 như sau: 

1. Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong 

các cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể nghỉ liên tục 03 ngày, 

từ thứ Bảy (01/01/2022) đến hết thứ Hai (03/01/2022).   

2. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật 

hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch 

làm việc và nghỉ phù hợp. 

3. Treo cờ Tổ quốc tại các công sở; trụ sở các hội, các doanh nghiệp và hộ 

dân cư trong thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2021. 

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo chế độ trực cơ quan; bố trí 

công chức, viên chức và người lao động sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; yêu cầu công chức, viên chức và người lao động chấp hành 

nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh trong suốt thời gian nghỉ. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố vận động nhân dân treo cờ 

Tổ quốc và làm vệ sinh nơi cộng cộng, khu dân cư trong thời gian nghỉ. 

6. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nghiêm chỉnh thực 

hiện nội dung của Thông báo này; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân 

tỉnh trong ngày 04/01/2022. 

7. Giao Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tổ chức công bố 

Thông báo này trên hệ thống báo, đài của tỉnh./. 

Nơi nhận:                                                                       TL.CHỦ TỊCH   

- TTTU; TT.HĐND tỉnh;                                             CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;                                                               
- CT, PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Ban Đảng, Ban HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các Huyện, Thị ủy, Thành ủy; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các DNNN trên địa bàn tỉnh; 

- LĐVP, các Phòng; 

- Lưu: VT(Ch-LĐTBXH-2021-TB).                                  
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