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Số:       /TB-UBND Cẩm Giàng,ngày      tháng    năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022

Căn cứ Thông báo số 04/TB-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh về 
việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022. UBND huyện thông báo 
tới các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số 
nội dung sau: 

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các phòng, 
ban, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn:

- Nghỉ tết Âm lịch năm 2022: từ thứ Hai ngày 31 tháng 01 năm 2022 đến 
hết thứ Sáu ngày 04 tháng 02 năm 2022 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu 
đến hết ngày mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

- Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022: từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến hết 
ngày 02 tháng 9 năm 2022.

2. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch UBND 
các xã, thị trấn:

- Bố trí sắp xếp các bộ phận 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.

- Các dịp nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ, Tết khác thực hiện theo quy định của 
Bộ luật Lao động.

- Tổ chức treo cờ Tổ quốc trong dịp Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 
2022 tại trụ sở làm việc; vận động nhân dân thực hiện treo cờ Tổ quốc trong dịp 
Tết và Quốc khánh năm 2022.

Ủy ban nhân dân huyện xin thông báo để các phòng, ban, đơn vị thuộc 
huyện, UBND các xã, thị trấn biết và thực hiện./

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin huyện;
- Lưu:VT,

TL. CHñ TÞCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Văn Thiệp
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