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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 02/9/2019
________
Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012.
Căn cứ Thông báo số 199/TB-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2019 của
UBND thành phố Sa Đéc về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 02/9/2019.
UBND phường Tân Quy Đông thông báo:
1. Tất cả các trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị
- xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, trường học, trạm Y tế, nơi thờ
tự của các tôn giáo và nhà ở của nhân dân trên địa bàn phường phải treo cờ Tổ
quốc từ Thứ 7, ngày 31 tháng 8 năm 2019 đến hết Thứ 2, ngày 02 tháng 9 năm
2019.
2. Địa điểm, Quy cách treo cờ Tổ quốc như sau:
*Vị trí dựng cột cờ:
Tuyến đường ĐT 848 và đường Lê Lợi dựng cột cờ cách bó vỉa hè hoặc
cách mí nhựa trở vào 01 mét.
Các tuyến đường đã thảm bê tông nhựa, bê tông xi măng dựng cột cờ
cách mí nhựa trở vào 1.5 mét.
* Về Quy cách cột cờ:
Cột cờ được làm bằng sắt tròn hoặc bằng gỗ, sơn trắng, cột có đường
kính 40mm, chiều cao 4m tính từ mặt đất đến đỉnh cột cờ, trên đỉnh cột cờ gắn
thêm một cái gờ vuông góc với cột cờ thành hình chữ L ngược dài 40cm (bốn
tấc) để mắc dây treo cờ.
*Về Quy cách Quốc kỳ:
Quốc kỳ hình chữ nhật rộng bằng 2/3 chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi
sao vàng 5 cánh. Quốc kỳ thống nhất sử dụng loại cờ 1,2m x 0,8m . Khi treo
Quốc kỳ, đỉnh ngôi sao phải ở phía trên, 2 cánh ngôi sao đối diện ở phía dưới.
Không được treo Quốc kỳ bị rách, vá, bạc màu hoặc có nhiều đường xếp
nếp.

* Về cách dựng cột cờ và treo Quốc kỳ:
Cột cờ phải dựng thẳng góc với mặt đất, cái gờ vuông góc với cột hướng
về phía mặt đường giao thông để khi treo cờ lá cờ nằm chính diện cột từ ngoài
nhìn vào.
Quốc kỳ phải có dây và được kéo lên đến đỉnh cột cờ.
3. Ngày Lễ Quốc khánh 02/9/2019, cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ lễ 03
ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 31 tháng 8 năm 2019 đến hết Thứ Hai ngày 02
tháng 9 năm 2019.
Tất cả cán bộ, công nhân viên và nhân dân tham gia tổng vệ sinh làm
sạch đẹp môi trường đường phố, khu công cộng, tại cơ quan làm việc.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm Y tế, các doanh nghiệp
Nhà nước, các hộ dân thực hiện tốt tinh thần thông báo này./.
Nơi nhận:
- ĐU, HĐND (thay b/c);
- Cán bộ Truyền thanh (t/b);
- BND 04 khóm (t/b);
- Lưu: VT.
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