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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Quôc, ngày

thảng 12 năm 20ỉ8

THÔNG BÁO

về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch năm 2019
Căn cứ , Điều 115, Chương VII, Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa Xã hội

Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 18/6/2012 quy định về nghỉ lễ, tết trong

năm; Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngàỵ 18/12/2018 của Bộ Lao động -

Thương binh và xã hội "Về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công
chức viên chứe và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tố
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội".

Thông'báo số 423/TB-ƯBND^ ngày 18/12/2018 của ƯBND tỉnh Kiên

Giang về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tet Dương lịch năm 2019;
ủy ban nhân dân huyện thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm
2019 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 được nghỉ như sau:
Nghỉ tết Dương lịch 2019: Từ thứ Hai, ngày 31/12/2018 đến hết Thứ Ba,
ngày 01/01/2019 và đi làm bù vào ngày thứ Bảy, ngày 05/01/2019.

Như vậy, dịp tết Dương lịch 2019, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ liền
4 ngày, từ thứ Bảy, ngày 29/12/2018 đến hết thứ Ba, ngày 01/01/2019.
2. 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 huyện treo Quốc kỳ từ chiều
ngày 31/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019.
3. Trong thời gian nghỉ lễ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải bố trí
người trực cơ quan, kịp thời giải quyết công việc đột xuất, đảm bảo phục vụ tốt
yêu cầu của nhân dân; Các đơn vị: Công an, Quân sự, Biên phòng, Bệnh viện
phải đảm bảo nhân lực và phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ khi có
yêu càu.
ƯBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND
các xã, thị trấn và các hộ nhân dân tổ chức thực hiện tốt Thông báo này./.
Nơỉ nhận:
- TT. Huyện ủy;
- TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT.UBND huyện;

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các cơ quan, ban ngành cấp huyện;
(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
- UBND các xã, thị trấn;
- Thông báọ trên Đài TT-TH huyện;
- LĐVP, CVNC;

- Lưu: VT, dthgam.
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