
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THẢNH PHÓ PHỦ QUỐC Độc lập - Tự do - Hạnh phíic

Số: /TB-ƯBND Phủ Quốc, ngàyđ() thảng 01 năm 2021

THÔNG BÁO
về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021

Căn cứ Thông báó số 4875/TB-LĐTBXH ngày 10/12/2020 của Bộ Lao
động - Thưcmg binh và Xã hội "Về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong
năm 2021 đối với.-cận bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Thông báo số 23/TB-ƯBNp ngày 25/01/2021 của ƯBND tỉnh
Kiên Giang về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021;

ủy ban nhân dân thành phố thông báo thời gian nghỉ Tet Nguyên đán Tân
Sửu - năm 2021 và phân công trực, treo Quốc kỳ như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành
chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công chức, viên
chức) được nghỉ như sau:

Nghỉ 02 ngày trước Tết, 03 ngày sau Tết Âm lịch. Do ngày Mùng 2 và
Mùng 3 Tết Âm lịch (tức ngày 13 và 14 tháng 02 năm 2021 Dương lịch) trùng
vào thứ Bảy và Chủ Nhật là ngày nghỉ hàng tuần, công chức, viên chức sẽ nghỉ
bù vào ngày Mùng 4 và Mùng 5 Tet Âm lịch (tức ngày 15 và 16 tháng 02 năm
2021 Dương lịch).

Như vậy, dịp tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021 công chức, viên chức
nghỉ liền 07 ngày liên tục, từ thứ Tư ngày 10 tháng 02 năm 2021 đến hết thứ Ba
ngày 16 tháng 02 năm 2021 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết
ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

2. Trong thời gian nghỉ Tet, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp
xêp các bộ phận làm việc họp lý đế kịp thời giải quyết công việc liên tục, các
công việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành
phố và đảm bảo tốt công tác phuc vụ tổ chức và nhân dân. Các đơn vị: Công an,
Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Trung tâm Y tế phải đảm bảo nhân lực và phương
tiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên và khi có yêu cầu.

3. Các công sở, doanh trại lực lượng vũ trang, cơ sở y tế, trường học, tôn
giáo, doanh nghiệp và các hộ nhân dân trong toàn thành phố treo Quốc kỳ từ
chiều thứ Tư ngày 10/02/2021 đến hết Chủ Nhật ngày 14/02/2021 (tức là từ
ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày Mùng 3 tháng Giêng năm Tân
Sửu).



ƯBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch
ƯBND các xã, phường và các hộ nhân dân tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông
báo này./.

Nơi nhận:
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- TV. ƯBND thành phố;
- Các cơ quan, ban ngành thành phố;
(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
- UBND các xã, phường;
- Thông báo trên hệ thống truyền thanh;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, dthgam.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Văn Mạnh Trường



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH KIÊN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: â ò /TB-ƯBND Kiên Giang, ngàyK thảng 01 năm 202ỉ

THÔNG BÁO
về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021

Căn cứ Thông báo số 4875/TB-LĐTBXH ngày 10/12/2020 của Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội "Về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong
năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động",

ủy ban nhân dân tỉnh thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu
- năm 2021 và phân công trực, treo Quốc kỳ như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành
chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tồ chức chính trị- xã hội (sau đây gọi là công
chức, viên chức) được bố trí nghỉ như sau:

Nghỉ 02 ngày trước Tết, 03 ngày sau Tết Âm lịch. Do ngày Mùng 2 và
Mùng 3 Tết Âm lịch (tức ngày 13 và 14 ứiáng 02 năm 2021 Dương lịch) ừùng
vào thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nphỉ hằng tuần, công chức, viên chức sẽ nghỉ
bù vào ngày Mùng 4 và Mùng 5 Tết Âm lịch (tức ngày 15 và 16 tháng 02 năm
2021 Dưofng lịch).

vậy, dịp xết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021 công chức, viên chức
nghỉ liền 07 ngày liên tục, từ thứ Tư ngày 10 ứiáng 02 năm 2021 đến hết ứiứ Ba
ngày 16 tìiáng 02 năm 2021 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Carửi Tý đến ngày
Mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

2» Trong thòi gian nghỉ Tết, Giám đốc (Thủ trưởng) các cơ quan, đơn vị bố
trí trực và sắp xếp các bộ phận làm việc họp lý để kịp ứiời giải quyết công việc
liên tục, các công việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covìd -
19 trên địa bàn tỉnh và đảm bảo tốt công tác phục vụ các tổ chức và Nhân dân.
Các đơn vị: Cồng an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Bệnh viện phải đảm bảo nhân
lực và phương tiện cần thiét để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên và
khi có yêu cầu.

3. Các công sở, doanh trại lực lượng vũ trang, cơ sở y tế, ứường học, tôn
giáo, doanh nghiệp và các hộ Nhân dân trong toàn tỉnh ữeo Quốc kỳ từ chiều
thứ Tư ngày 10/02/2021 đến hết Chủ nhật ngày 14/02/2021 (tức từ ngày 29
ứiáng Chạp năm Canh Tý đến ngày Mùng 3 tháng Giêng năm Tân Sửu).



ủy ban nhân dân tmh yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành,
cơ quan, đơn vị; Chủ tịch ƯBND các huyện, thành phố và các hộ Nhân dân tổ
chức thực hiện nghiêm các nội dung Thông báo

Nơi nhện:
-TT.TU,TT.HĐNDtinh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tinh;
-CT,cácPCTƯBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tình
(Đảng^Q, ĐT và DNNN);
- UBND các huyện, thành phố;
- Thông báo trên Báo Kiên Giang;
Đài Phát thanh và Truyền hình KG;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, tthuý.

Trân Công Danh

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VẪN PHÒNG
PHÓ CHẮỈỄBLVẤN PHÒNG

Ngirời ký: ủy ban Nhân dán tinh Kiên Giang
Email; iibnd@kiciigiang.gov.vn
Cơ quan: Tinh Kiên Giang
Thời lỉian kv; 25.01.2021 16:43:37 +07:00
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