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THÔNG BÁO 

Về việc viếng Nghĩa trang liệt sĩ, treo cờ, họp mặt nhân kỷ niệm  

90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  

và nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 
 

 

Thực hiện Thông báo số 254/TB-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Dương về việc viếng Nghĩa trang Liệt sỹ, treo cờ, họp mặt 

nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nghỉ Tết 

Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện thông báo như sau:  

1. Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ:  

Thời gian: 06 giờ 30 phút, ngày 13/01/2020 (thứ Hai). 

Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 

Thường trực Hội đồng nhân dân, Thành viên Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc, Đảng ủy - Ban Giám đốc – Công đoàn – Đoàn Thanh niên Công ty 

TNHH một thành viên cao su Dầu Tiếng và 2/3 cán bộ, công chức các cơ quan, 

phòng, ban, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện và các cơ quan, phòng ban của 

Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng. 

Học sinh trường THPT Dầu Tiếng, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (mỗi 

trường 100 học sinh).  

 Đại biểu Cán bộ nhân dân thị trấn Dầu Tiếng, xã Định Hiệp (mỗi đơn vị 

50 người). 

 Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Quân sự, Công an huyện 

cùng các ngành có liên quan chuẩn bị tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ 

huyện thật chu đáo, trang nghiêm và an toàn. 

 Khi dự lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ: các đại biểu mặc trang phục nghiêm 

trang, lịch sự (nam mặc quần tây, áo sơ mi; nữ mặc áo dài); lực lượng vũ trang 

mặc lễ phục. 

2. Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (03/02) và đón Tết 

Canh Tý 2020: 

Sau lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức họp mặt vào 

lúc 08 giờ ngày 13/01/2020 tại Hội trường huyện (có Thư mời riêng). 

3. Về treo cờ:  

Các công sở, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ nhân 

dân phải treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng 
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sản Việt Nam (ngày 03/02/2020) và trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý trong 05 

ngày, từ ngày 23/01/2020 (nhằm ngày 29 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 

27/01/2020 (tức mùng 3 Tết Canh Tý). 

4. Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: 

Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị xã hội (gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ 07 ngày liên 

tục, từ ngày 23/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp 

năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng năm Canh Tý). 

Các cơ quan, tổ chức 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. 

 5. Tổ chức vệ sinh và trực bảo vệ cơ quan:  

 Trước Tết Nguyên đán, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực 

lượng vũ trang, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp tổ chức cho 

cán bộ, công chức, chiến sĩ, công nhân và nhân dân làm vệ sinh sạch đẹp ở khu 

vực cơ quan, đơn vị, khu vực công cộng, các đường giao thông và các khu phố, 

ấp.  

 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ 

quan đơn vị và khu phố, ấp trong thời gian nghỉ Tết; chủ động xử lý mọi diễn 

biến bất thường xảy ra trước, trong và sau các ngày lễ, Tết Nguyên đán và báo 

cáo kịp thời tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị về Ủy ban nhân dân huyện. 

  Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các Đoàn thể trong huyện, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn và Lãnh đạo các doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt Thông báo này./.  
 

Nơi nhận:                             TL. CHỦ TỊCH  

      - TT Huyện ủy, TT.HĐND;                                       CHÁNH VĂN PHÒNG  
 - CT, các PCT; 

- Các Phòng, Ban; 
- UBMTTQVN huyện và các đoàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Công ty TNHH MTV CS Dầu Tiếng;  
- Các doanh nghiệp; 

- THPT Dầu Tiếng, Thanh Tuyền,  

  Phan Bội Châu, Long Hòa; 

- THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm; 
- LĐVP (Mười, Bảo), CVVX (Phú); 

- Lưu: VT.  


