
ỦY BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG BỒNG SƠN 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:       /TB-UBND         Bồng Sơn, ngày        tháng 8  năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh  

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) 

 

Thực hiện Thông báo số 917/TB-UBND ngày 28/8/2020 của UBND thị xã 

Hoài Nhơn về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020). 

UBND phường Bồng Sơn thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ lễ nhân dịp kỷ 

niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-

02/9/2020) như sau: 

1. Nghỉ lễ: 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 trên địa bàn 

phường được nghỉ lễ Quốc khánh vào ngày 02/9/2020 (Thứ tư). 

2. Treo Quốc kỳ: Ngoài các công sở treo Quốc kỳ thường xuyên theo quy 

định, các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn phường Bồng Sơn treo Quốc 

kỳ từ ngày 01/9/2020 đến hết ngày 02/9/2020. 

Đề nghị Trưởng 11 khu phố, các Hội đoàn thể phụ trách tuyến đường tự 

quản phân công cán bộ trực tiếp đến hộ gia đình nhắc nhở nhân dân treo Quốc kỳ 

đầy đủ, đúng quy cách và thời gian quy định; thông báo nhân dân biết thời gian 

nghỉ lễ để thuận tiện trong liên hệ giải quyết công việc./. 

 

Nơi nhận: 
- Các Hội, Đoàn thể phường; 

- Trưởng 11 khu phố; 

- Đài Truyền thanh phường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Hòa 
 

 

 
 


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-08-31T10:17:24+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Nguyễn Trung Hòa<hoant@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-08-31T10:25:02+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn<ubndbongson@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-08-31T10:25:07+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn<ubndbongson@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2020-08-31T10:25:12+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn<ubndbongson@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




