
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẠI LỘC 

 

Số:447/TB-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đại Lộc, ngày 18 tháng 8 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 
Nghỉ lễ, treo cờ Tổ quốc và lễ viếng Đền Tưởng niệm Trường An, Nhà lưu 

niệm nơi thành lập Đảng bộ huyện, Đài Chiến thắng Thượng Đức, Bia Tưởng 

niệm Đoàn Pháo binh 577, Nghĩa trang liệt sĩ các xã, thị trấn  

nhân dịp Quốc khánh 02/9/2022 

 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012; Thông báo số 301/TB-UBND 

ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc nghỉ lễ Quốc khánh 

02/9/2022, UBND huyện Đại Lộc thông báo như sau: 

I. Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc 

1. Ngày Quốc khánh 02/9 năm nay, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, 

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

chính trị - xã hội trên địa bàn huyện nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022 từ ngày 

01/9/2022 đến hết ngày 02/9/2022.  

2. Do ngày nghỉ lễ Quốc khánh liền kề với ngày nghỉ cuối tuần, thời gian 

nghỉ kéo dài, yêu cầu các cơ quan, đơn vị bố trí sắp xếp các bộ phận trực, làm việc 

hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, 

nhân dân và công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Căn cứ vào điều kiện thực tế, người sử dụng lao động bố trí cho người lao 

động không thuộc đối tượng tại Khoản 1 Mục I Thông báo này được nghỉ lễ Quốc 

khánh năm 2022 như sau: 

- Ngày 02/9 dương lịch và lựa chọn 01 ngày liền trước hoặc sau ngày 02/9. 

- Thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022 cho người lao động 

trước khi thực hiện ít nhất 10 ngày; 

- Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc 

khánh năm 2022 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức. 

 5. Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh 

doanh và nhân dân trong huyện treo cờ Tổ quốc ở công sở và gia đình trong ngày 

lễ Quốc khánh năm 2022. UBND các xã, thị trấn treo cờ, panô, biểu ngữ và có kế 

hoạch tổ chức các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan phù hợp trước và 

trong ngày lễ Quốc khánh năm 2022. 

II. Lễ viếng Đền Tưởng niệm Trường An, Nghĩa trang Trường An, Nhà 

lưu niệm nơi thành lập Đảng bộ huyện, Đài Chiến thắng Thượng Đức, Bia 

Tưởng niệm Đoàn Pháo binh 577 và nghĩa trang liệt sĩ các xã, thị trấn 



1. Lễ viếng Đền Tưởng niệm Trường An, Nghĩa trang Trường An, Nhà 

lưu niệm nơi thành lập Đảng bộ huyện:  

- Thời gian:  16 giờ 00 ngày 31/8/2022. 

- Thành phần:  

+ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, 

Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; Phó các Ban của HĐND huyện; lãnh đạo 

và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, ban, ngành, 

hội, đoàn thể của huyện, các cơ quan của Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn 

huyện. 

+ Các xã vùng C: Đại Quang, Đại Nghĩa, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Hoà, Đại 

An, Đại Hiệp, mỗi xã thành lập đoàn đại biểu gồm: Đại diện Đảng uỷ, HĐND, 

UBND, UBMTTQVN và các ban, ngành ở xã, thị trấn để tham dự lễ viếng. 

2. Lễ viếng Đài Chiến thắng Thượng Đức 

- Thời gian: 16 giờ 00 phút ngày 31/8/2022. 

- Thành phần:  

+ Đồng chí Lương Tấn Thành - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; 

+ Đồng chí Nguyễn Khắc Xuyên - HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện; 

+ Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, 

UBMTTQVN, các ban, ngành, hội, đoàn thể của 02 xã Đại Lãnh, Đại Hưng. 

3. Lễ viếng Bia Tưởng niệm Đoàn Pháo binh 577 

UBND xã Đại Chánh tổ chức lễ viếng và quy định về thời gian, thành phần 

tham dự lễ viếng tại Bia Tưởng niệm Đoàn Pháo binh 577. 

4. Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ các xã, thị trấn 

Tùy điều kiện từng xã, thị trấn quy định về thời gian và thành phần tham dự 

lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ địa phương mình. 

  5. Phân công chuẩn bị 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện chịu 

trách nhiệm dọn vệ sinh khu vực Đền, chuẩn bị hình thức, âm thanh và tổ chức lễ 

viếng Đền Tưởng niệm Trường An và Nghĩa trang Trường An, Nhà lưu niệm nơi 

thành lập Đảng bộ huyện. 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị vòng hoa, hương đèn 

phục vụ lễ viếng tại Tháp Báo ân, nhà bia, Nghĩa trang Trường An và Nghĩa trang 

bách tánh, Nhà lưu niệm nơi thành lập Đảng bộ huyện, Đài Chiến thắng Thượng 

Đức, Bia Tưởng niệm Đoàn pháo binh 577. 

- UBND xã Đại Lãnh chịu trách nhiệm dọn vệ sinh khu vực Đài Chiến 

thắng Thượng Đức, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, thông báo rộng rãi và tổ chức 

cho cán bộ 02 xã Đại Lãnh, Đại Hưng tham dự lễ viếng Đài Chiến thắng Thượng 



Đức; UBND xã Đại Hưng có trách nhiệm thông báo và tổ chức đoàn đại biểu của 

địa phương mình tham dự lễ viếng Đài chiến thắng Thượng Đức. 

- UBND xã Đại Chánh chịu trách nhiệm dọn vệ sinh khu vực Bia Tưởng 

niệm Đoàn pháo binh 577, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, thông báo rộng rãi và 

tổ chức cho cán bộ xã Đại Chánh tham dự lễ viếng tại Bia Tưởng niệm Đoàn Pháo 

binh 577. 

- UBND các xã, thị trấn tổ chức dọn vệ sinh khu vực nghĩa trang và tổ chức 

để cán bộ và nhân dân viếng nghĩa trang liệt sĩ địa phương mình. 

Trên đây là Thông báo nghỉ Lễ, treo cờ Tổ quốc và Lễ viếng Đền Tưởng 

niệm Trường An, Nghĩa trang Trường An, Nhà lưu niệm nơi thành lập Đảng bộ 

huyện và Đài Chiến thắng Thượng Đức, Bia Tưởng niệm Đoàn Pháo binh 577 và 

nghĩa trang liệt sĩ các xã, thị trấn nhân dịp Quốc khánh 02/9/2022, UBND huyện 

yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc 

tinh thần thông báo này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HU, TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- TT UBMTTQVN huyện; 
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở huyện, các 

cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 

- Trung tâm VHTT&TTTH huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Dũng 
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