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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc Nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vương,
Ngày Chiến thắng 30/4 ngày (30/4/1975-30/4/2022)
và Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2022

Thực hiện thông báo số 33/TB-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của
UBND thành phố Đà Nẵng về việc Nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp ngày
Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 (30/4/1975-30/4/2022) và Ngày
Quốc tế Lao động 01/5 năm 2022 cụ thể như sau;
1. Thời gian nghỉ lễ
Đối với Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ
quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ lễ
như sau:
a) Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 03 Âm lịch): Nghỉ 01 ngày,
ngày 10/4/2022 (Chủ nhật). Do ngày 10/4/2022 là ngày Chủ nhật, ngày nghỉ
hằng tuần nên công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày 11/4/2022 (Thứ Hai).
b) Ngày Chiến thắng 30/04 và ngày Quốc tế Lao động 01/05: nghỉ 02
ngày, ngày 30/04/2022 (Thứ Bảy) và 01/05/2022 (Chủ nhật). Do 02 ngày nghỉ lễ
là ngày thứ Bảy và Chủ nhật, ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức sẽ
nghỉ bù vào ngày 02/5/2022 (Thứ Hai) và ngày 03/5/2022 (Thứ Ba). Như vậy,
trong dịp lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/05, công chức,
viên chức được nghỉ 04 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy ngày 30/04/2022 đến hết thứ
Ba ngày 03/05/2022.
c) Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên: Bố trí, sắp xếp các bộ
phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục
vụ tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch
COVID-19 trong tình hình mới..
2. Treo cờ Tổ quốc
Đề nghị Ban điều hành Tổ dân phố triển khai cho nhân dân, Các cơ quan
công sở, doanh nghiệp có tổ chức Đảng thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và
khẩu hiệu tuyên truyền theo Hướng dẫn số 38-HD/BTGTU ngày 20/12/2021 của
Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.
Tất cả các cơ quan, đơn vị, hộ nhân dân và các tàu thuyền thực hiện treo
cờ Tổ quốc trong các ngày 10/04/2022, 30/04/2022 và 01/05/2022.
3. Bộ phận Văn hóa - Thông tin
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Chịu trách nhiệm phân công cán bộ kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương
trong việc thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc theo đúng quy định. Báo cáo kết quả
thực hiện theo quy định
Nhận được thông báo này đề nghị Ban điều hành Tổ dân phố nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Phòng Văn hóa – Thông tin quận;
- TT Đảng uỷ;
- Chi bộ, BCT MT;
- Tổ dân phố;
- Lưu: VT, VPTK.
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