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Đức Thọ, ngày           tháng       năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Về thời gian làm việc mùa hè, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 

Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 

 

  

Thực hiện Thông báo số 97/TB-UBND ngày 05/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về thời gian làm việc mùa hè, nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 

30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5; Ủy ban nhân dân huyện thông báo: 

1. Thời gian làm việc mùa hè, từ ngày 16/4 đến ngày 15/10/2022, như sau: 

Buổi sáng, làm việc từ  07 giờ 00 đến 11 giờ 30; 

Buổi chiều, làm việc từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 30. 

2. Dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương: 

Dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

được nghỉ 03 ngày từ thứ 7 ngày 09/4/2022 đến hết thứ 2 ngày 11/4/2022. 

3. Dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5: 

Dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4/2022 và Ngày Quốc tế lao động 01/5/2022, 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 04 ngày từ thứ 7 ngày 

30/4/2022 đến hết thứ 3 ngày 03/5/2022. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các phòng, ban, ngành cấp huyện; Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn biết thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Chánh, Phó Văn phòng Cấp ủy- CQ; 

- Lưu VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lương Quang Huy 
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