
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN CÁI RĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  33 /TB-UBND Cái Răng, ngày  05 tháng 4 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp lễ: 

Giỗ Tổ Hùng Vương; ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất  

đất nước và Ngày Quốc tế Lao động năm 2022 
 
 

Thực hiện Thông báo số 18/TB-UBND, ngày 05 tháng 4 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và 

trực trong dịp lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương; ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất 

đất nước và Ngày Quốc tế Lao động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng 

thông báo như sau: 

1. Tất cả 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 (sau đây 

gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ vào dịp lễ như sau: 

- Ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3 ÂL – Nhâm Dần (nhằm ngày 

nghỉ hàng tuần), do vậy, công chức, viên chức sẽ được nghỉ bù 01 ngày (thứ 

Hai, ngày 11 tháng 4 năm 2022). 

- Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế 

lao động công chức, viên chức sẽ được nghỉ 04 ngày liên tục, từ ngày 30/4/2022 

đến ngày 03/5/2022 (Trong đó, ngày 30/4 và 01/5 là ngày nghỉ lễ (nhằm ngày 

nghỉ hàng tuần) theo quy định tại Điều 112 Bộ Luật Lao động 2019; do vậy 

ngày 02/5 và ngày 03/5 là ngày nghỉ bù cho ngày 30/4 và 01/5 theo quy định tại 

Điều 111 Bộ Luật Lao động 2019).  

2. Trong thời gian nghỉ lễ nêu trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải 

phân công cán bộ lãnh đạo trực; danh sách và lịch trực gửi về Ủy ban nhân dân 

quận chậm nhất 10 giờ ngày 06 tháng 4 năm 2022; đồng thời, có kế hoạch 

phân công lực lượng tự vệ cơ quan, đơn vị, canh gác bảo vệ cơ quan, phòng 

cháy chữa cháy trong thời gian nghỉ lễ; đối với các cơ quan như Công an, Quân 

sự, Điện lực Cái Răng, Công ty Cấp thoát nước, Trung tâm Y tế quận, Bưu 

điện phải phân công công chức, viên chức, người lao động làm việc liên tục để 

phục vụ nhân dân trong suốt thời gian nghỉ lễ và bố trí nghỉ bù những ngày sau 

lễ. 

3. Tại trụ sở cơ quan các ngành, các cấp và hộ dân trên địa bàn quận treo 

cờ Tổ quốc nhân Ngày Giỗ tổ Hùng Vương từ chiều ngày 06 tháng 4 đến 

hết ngày 11 tháng 4 năm 2022; treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động từ chiều 29 tháng 4 đến 

hết ngày 01 tháng 5 năm 2022 (để việc treo cờ Tổ quốc được trang trọng, đề 

nghị không sử dụng cờ rách, cờ phai màu).  



4. Các cơ quan, đơn vị và hộ nhân dân phải làm tốt vệ sinh môi trường 

trong phạm vi cơ quan, hộ gia đình, khu dân cư và những nơi công cộng để tạo 

cảnh quan sạch, đẹp trước, trong và sau thời gian nghỉ lễ. 

5. Giao Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận tổ chức kiểm tra, đôn 

đốc nhắc nhở việc treo cờ, khẩu hiệu đảm bảo đúng quy định và cuốn cờ sau khi 

kết thúc nghỉ lễ. Lưu ý: Ghi nhận, tổng hợp không xét khen thưởng đối với cơ 

quan, đơn vị, các phường có treo cờ rách, cờ phai màu. 

Thông báo này được phổ biến đến các ban, ngành, các cấp và nhân dân 

trong quận biết để thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT. QU, HĐND, UBND quận; 

- TT. UBMTTQVN quận; 

- CT, các PCT UBND quận;  

- Các ban, ngành, đoàn thể quận;      

- UBND các phường;  

- Trang TTĐT quận; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Cường 
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