
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỎ PHỤ QUÓC ĩ)ộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: !?/|/ĨB-ƯBND Phú Quốc, ngày thảng 4 năm 2021
THÔNG BÁO

về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 âm lịch)
năm 2021; Lễ Kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng mỉền Nam, thống nhất

đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2021

Căn cứ Điều 112, Mục 2, Chưong VII, Bộ luật Lao động ngày 20 tháng
11 năm 2019 quy định về nghỉ lễ, tết ữong năm;

Căn cứ Thông báo số 100/TB-ƯBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh
Kiên Giang về việc ừeo Quốc kỳ và nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 âm
lịch) năm 2021; Lễ Kỷ niệm 46 năm ngàỵ Giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước (30/4/1975-30/4/2021) và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2021.

ủy ban nhân dân thành phố thông báo ứiời gian nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng
Vương (Mùng 10/3 âm lịch) năm 2021; Lễ Kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và ngày Quốc te Lao
động 01/5/2021 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, tô chức chính trị, tô chức chúih ừị - xã hội (gọi chung là công
chức, viên chức) được nghỉ như sau:

1.1. Nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 âm lịch) năm 2021 là 01
ngày, ngày 21/4/2021 (thứ Tư).

1.2. Nghỉ Lễ kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước (30/4/1975-30/4/2021) và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2021:

Do ngày 01/5 trùng với ngày nghĩ hàng tuần (ứiứ Bảy) nên được nghỉ bù
ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp (thứ Hai). Như vậy, dịp này cán
bộ, công chức, viên chức nghỉ liền 4 ngày, từ ữiứ Sáu ngày 30/4/2021 đến hết
thứ Hai ngày 03/5/2021.

1.3. Đối với các cơ quan, tổ chức không ứiực hiện lịch nghỉ cố định 02
ngày ứiứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuầQ, đơn vị căn cứ vào chương trình, kế hoạch
cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

2. Trong thời gian nghỉ Lễ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố ứí người
ừụrc hợp lý đê kịp ứiời giải quyết công việc đột xuất và các công việc liên quan
đên công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn thành phố. Các đơn vị:
Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Trung tâm y tế phải đảm bảo nhân lực và
phương tiện cân ứiiêt để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và khi có yêu cầu.

3. Các công sở, doanh trại lực lượng vũ trang, cơ sở y tế, ữường học,
doanh nghiệp và các hộ Nhân dân trong toàn thành pho treo Quoc ky như sau:



3.1. Lễ giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 âm lịch) năm 2021: Từ buổi chiều
thứ Ba ngày 20/4/2021 đến hết thứ Tư ngày 21/4/2021.

3.2. Lễ kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975-30/4/2021) yà ngày Quốc tế Lao động 01/5/2021: Từ buổi chiều tìiứ
Năm ngày 29/4/2021 đến hết thứ Bảy ngày 01/5/2021.

ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Thủ ừưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ
tịch Uy ban nhân dân các xã, phưòng và các hộ Nhân dân tổ chức ứiực hiện tốt
Thông báo này./.

Nơỉ nhận:
-TT. Thành ủy;
- TT.HĐND thành phố;
-TV.UBND thành phố;
- Các cơ quan trực ứiuộc TW,
tỉnh frên địa bàn thành phố;
- Các phòng, ban ngành tiiành phố:
(Đảng, chúưi quyền, đoàn thể);
- TT. HĐND các xã, phường;
- TT.UBND các xã, phường;
-LĐVP,CVNC;
- Lưu: VT, dthgám.
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