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THÔNG BÁO
Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2019;
Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân
ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), như sau:
1. Cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ nhân ngày Giỗ Tổ Hùng
Vương (10 tháng 3 Âm lịch) rơi vào ngày 10/4/2022 (Chủ nhật) trùng với ngày
nghỉ hàng tuần theo quy định, nên cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ bù
vào ngày thứ 2 tuần kế tiếp (ngày 11/4/2022).
2. Tất cả các cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ
trang, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trường học, bệnh viện và
nhà dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 10/4/2022.
3. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức trực cơ quan trong thời gian
nghỉ theo quy định. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí, sắp
xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt
công tác phòng, chống dịch và phục vụ tổ chức, nhân dân.
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn
đốc nhắc nhở nhân dân và các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn quản lý thực hiện
nội dung Thông báo này./.

Nơi nhận:
- TT. TU, TT.HĐND (b/c),
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban thuộc TU, MT và các Đoàn thể;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Báo Ninh Thuận, Đài PTTH (Thông báo);
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, NVT.
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