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THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 và phân công lịch trực 

 

Thực hiện quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019 về các ngày 

nghỉ lễ, tết trong năm; Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thuỷ thông báo để các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thực hiện 

nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 và thực hiện các nội dung liên quan như sau: 

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành 

chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Dương 

lịch năm 2022 từ thứ Bảy (ngày 01/01/2022) đến hết thứ Hai (ngày 03/01/2022) 

(Trong đó, 01 ngày nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2022; 01 ngày nghỉ hàng tuần 

02/01/2022 và 01 ngày nghỉ bù vào thứ Hai tuần kế tiếp 03/01/2022). 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo chế độ trực cơ quan; Bố trí 

công chức, viên chức và người lao động sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống dịch 

bệnh COVID-19; Yêu cầu công chức, viên chức và người lao động chấp  hành 

nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh trong suốt thời gian nghỉ Tết Dương 

lịch năm 2022; Báo cáo Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi 

cộm, phức tạp thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý và những vấn đề vượt thẩm 

quyền. 

2. Giao Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện theo chức năng nhiệm vụ 

được giao, theo dõi nắm chắc tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác phòng chống cháy, nổ và các 

vấn đề quan trọng khác tại địa phương. 

3. Để nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến tình hình 

phòng chống dịch COVID-19, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn 

huyện trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện phân công 

lịch trực (Có lịch cụ thể kèm theo). Đề nghị các đồng chí được phân công trực hành 

chính, tiếp nhận thông báo, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo ca trực để  

kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Ban biên tập Website Cẩm Thủy; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Hùng 
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LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC NGÀY NGHỈ TẾT DƢƠNG LỊCH NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số: /TB-UBND, ngày 28 tháng 12 năm 2021) 
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Thời gian 

 

Trực lãnh đạo 

 

Văn phòng HĐND-UBND huyện 
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Thứ bảy 

(01/01/2022) 

 

 
Đ/c Trần Đức Hùng 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

 
- Đ/c Nguyễn Đình Hùng - Chánh Văn phòng 

- Đ/c Hoàng Thị Hương - Kế toán 

- Đ/c Bùi Thị Thuý - Chuyên viên 

- Đ/c Hoàng Ngọc Sơn – Lái xe 
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Chủ nhật 

(02/01/2022) 

 

 
Đ/c Phạm Minh Vũ 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

 
- Đ/c Phạm Xuân Quỳ – Phó Chánh Văn phòng 

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Chuyên viên 

- Đ/c Nguyễn Thị Thu - Văn thư 

- Đ/c Lê Văn Thuỷ - Lái xe 
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Thứ hai 

(03/01/2022) 

 

 
Nguyễn Tiến Lực 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

 
- Đ/c Phạm Xuân Quỳ - Phó Chánh Văn phòng 

- Đ/c Nguyễn Thị Phương Hồng - Chuyên viên 

- Đ/c Nguyễn Thị Thu - Văn thư 

- Đ/c Hoàng Ngọc Sơn – Lái xe 

 


		2021-12-28T16:10:05+0700


		2021-12-28T16:11:08+0700


		2021-12-28T16:11:33+0700


		camthuy@thanhhoa.gov.vn
	2021-12-28T16:11:49+0700




