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THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ lễ và phân công trực nghỉ lễ 

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 

 
 

 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 thông báo để các cơ quan hành 

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

ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 như sau:  

 Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày Chủ Nhật 10/4/2022 nên cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 3 ngày (thứ Bảy, Chủ nhật và nghỉ 

bù vào thứ Hai 11/4/2022). 

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

kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn huyện trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng 

Vương năm 2022, Uỷ ban nhân dân huyện phân công lịch trực như sau: 
 

Thời gian Trực lãnh đạo Văn phòng 

Thứ Hai 

(11/4/2022) 

Đ/c Trần Đức Hùng – 

Phó Chủ tịch UBND 

huyện 

- Đ/c Nguyễn Đình Hùng – Chánh 

Văn phòng. 

- Đ/c Phạm Xuân Quỳ – Phó 

Chánh Văn phòng. 

- Đ/c Nguyễn Hoài Thu – Văn thư 

- Đ/c Hoàng Ngọc Sơn – Lái xe 
 

 UBND huyện Cẩm Thủy xin thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và 

nhân dân biết để tiện cho việc liên hệ công tác.  

Nơi nhận:                                                                            
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị cấp huyện; 

- MTTQ, các đoàn thể cấp 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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