
THÔNG BÁO 

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch, 
nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

 

Thực hiện Thông báo số 299/TB - UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh 

về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch, nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 
năm 2023; UBND huyện thông báo:  

1. Về thời gian nghỉ Tết Dương lịch và nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 

năm 2023: 

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

sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các Hội, đoàn thể trên địa 
bàn huyện: 

- Nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày, ngày 01/01/2023 (Chủ Nhật). Do Tết 
Dương lịch trùng vào ngày Chủ Nhật, nên cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 02/01/2023. 

- Nghỉ Tết Nguyên đán từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 đến hết thứ Năm ngày 

26/01/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng 
Giêng năm Quý Mão). 

2. Về thời gian treo cờ Tổ quốc: 

 Tại trụ sở cơ quan, đơn vị và hộ gia đình cán bộ, nhân dân trong huyện treo 
cờ Tổ quốc vào ngày 01/01/2023 và từ ngày 20/01/2023 đến ngày 31/01/2023; 

nếu cờ đã phai màu, bị rách phải thay cờ mới và treo tại vị trí trang trọng nhất.  

3. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ 

đạo tổng vệ sinh tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, nơi công cộng và thông báo 
để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân biết, thực hiện. Đồng 

thời, phân công lãnh đạo, các bộ phận liên quan tổ chức trực và sắp xếp các bộ 
phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ 

tổ chức, Nhân dân theo quy định. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Thường trực Huyện ủy (thay b/c);  
- Thường trực HĐND huyện;   
- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện;   
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị huyện (03 khối);  
- Các cơ quan, đơn vị TW, Tỉnh  
đóng trên địa bàn huyện có liên quan;   
- UBND các xã, thị trấn; 
- Trang thông tin điện tử của UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 Phan Công Trinh 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TÂY HÒA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-UBND Tây Hòa,  ngày       tháng 12 năm 2022 
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