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THÔNG BÁO 

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 

 

Thực hiện Thông báo số 807/TB-UBND ngày 21/12/2018 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2019, 

UBND thành phố thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết trên địa bàn 

thành phố như sau: 

1. Ngày nghỉ 

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành 

chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp nhà nước và các 

lực lượng vũ trang được nghỉ tết Dương lịch liền 04 ngày, từ thứ Bảy ngày 

29/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 01/01/2019 và thực hiện đi làm vào thứ Bảy 

ngày 05/01/2019 để bù cho thứ Hai ngày 31/12/2018. 

- Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định vào ngày thứ 

Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị 

đế bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Treo cờ Tổ quốc 

Tất cả các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học, bệnh viện và 

hộ gia đình trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc trong ngày 01/01/2019. 

3. Bố trí trực cơ quan, đơn vị 

Các cơ quan, đơn vị cần có kế hoạch bố trí người trực trong thời gian nghỉ 

Tết và đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở làm việc. 
 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn 

thành phố phổ biến, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm Thông báo này./. 

 

Nơi nhận: 
- TT.Thành ủy, HĐND thành phố; 

- TT.UBND thành phố; 

- Các phòng, ban, công ty thuộc thành phố; 

- Các Ban xây dựng Đảng thuộc Thành ủy; 

- UBMTTQVN và các đoàn thể; 

- UBND các xã, phường; 

- Cổng TTĐT thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, Phúc. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Sâm 
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