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Triển khai Thông báo số 40/TB-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố
Đà Nẵng về việc Nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày
Quốc tế lao động 1/5 và kỷ niệm 42 năm Ngày chiến thắng (30/4/1975 – 30/4/2017). Giám
đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thời gian Nghỉ lễ:

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch): Nghỉ 01 ngày ngày 06/4/2017;

- Ngày Quốc tế lao động 1/5 và 42 năm Ngày Chiến thắng (30/4/1975 – 30/4/2017): Nghỉ 04
ngày liên tục từ ngày 29/4 đến hết ngày 02/5/2017 (Trong đó, ngày 02/5 là ngày nghỉ bù
cho ngày 30/4 Chủ Nhật)
.

2. Về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu các ngày:06/4/2017, 30/4/2017, 01/5/2017.

- Thanh tra Sở và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu
hiệu tại đơn vị mình theo Hướng dẫn số 14/HD-BTGTU ngày 05/12/2016 của Ban Tuyên giáo
Thành ủy về hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2017.

- Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng thông báo cho các đơn vị kinh doanh vận
tải du lịch đường thủy treo cờ Tổ quốc trên các tàu du lịch;
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- Trưởng các phòng, ban, đơn vị thông báo đến CCVC-NLĐ của đơn vị mình thực hiện việc
treo cờ Tổ quốc tại nhà.

3. Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng và Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng
bố trí lực lượng quản lý hoạt động của các tàu du lịch tại Cảng sông Hàn trong thời gian các
ngày nghỉ lễ.

4. Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức nghiêm túc việc trực cơ quan, bố trí công chức, viên
chức và người lao động trực để giải quyết công việc, phục vụ nhân dân và đảm bảo an ninh trật
tự trong những ngày nghỉ lễ.

Văn Phòng Sở thông báo
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