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THÔNG BÁO
về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2022
Căn cứ khoản 1 Điều 112 Bộ Luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019 và
Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân
dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh thông báo việc treo
cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2022, như sau:
1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính,
đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 01 (một)
ngày, ngày 01 tháng 01 năm 2022 nhưng do ngày 01 tháng 01 năm 2022 trùng vào
ngày thứ Bảy là ngày nghỉ hằng tuần nên cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động được nghỉ bù vào ngày thứ Hai (ngày 03 tháng 01 năm 2022).
Như vậy, dịp tết Dương lịch năm 2022 cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động được nghỉ 03 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 01 tháng 01 năm 2022
đến hết thứ Hai ngày 03 tháng 01 năm 2022.
2. Tất cả trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội,
lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, trường học, bệnh viện, nơi thờ tự của các tôn
giáo và nhà ở của Nhân dân phải treo cờ Tổ quốc ngày 01 tháng 01 năm 2022.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, đôn
đốc và hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định.
3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành
phố có kế hoạch phân công cán bộ, công chức, viên chức trực để giải quyết công
việc đột xuất, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, trật tự nơi công cộng và tuân thủ
nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện,
thành phố triển khai thực hiện tốt tinh thần Thông báo trên./.
Nơi nhận:
- TT/TU, TT/HÐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- DNNN trực thuộc UBND Tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT.
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