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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TRÀ VINH 

 

Số:           /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Vinh, ngày        tháng 4 năm 2021 
                                                                   
       

THÔNG BÁO 
 

Về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021 
__________________ 

 

 

Kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 

30/4/2021), 135 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021); căn cứ Bộ luật 

Lao động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ 

như sau: 

1. Treo cờ Tổ quốc: 

Tất cả các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học,... và hộ gia đình trong tỉnh treo 

cờ Tổ quốc nơi trang trọng từ 06 giờ sáng ngày 30/4/2021 đến hết ngày 01/5/2021. 

Các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, 

phường, thị trấn phổ biến, hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định. 

2. Nghỉ Lễ:  

- Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao 

động 01/5: Công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh được nghỉ làm việc 02 

ngày: 30/4 và 01/5/2021 theo quy định; do ngày 01/5/2021 trùng vào ngày thứ Bảy là 

ngày nghỉ hàng tuần nên công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh được nghỉ 

bù vào ngày 03/5/2021 (thứ Hai).  

- Việc nghỉ Lễ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang do Thủ trưởng đơn vị sắp xếp. 

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải 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, nhân dân.  

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ 

Nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch 

nghỉ cho phù hợp. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố biết, thực hiện./.  

Nơi nhận:                                                                                                                  
- CT, các PCT.UBND tỉnh;     

- Các sở, ban, ngành, ĐT tỉnh;      

- Các DNNN; 

- UBND huyện, TX, TP; 

- BLĐVP; 

- Các đơn vị trực thuộc VP; 

- Lưu: VT, KGVX.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Quyển 
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