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Long An, ngày 23 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Tết Dương lịch năm 2022
Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, Thông báo
số 4875/TB-LĐTBXH ngày 10/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội, UBND tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Tết Dương lịch năm
2022 như sau:
1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan
hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết
Dương lịch 01 ngày, ngày 01/01/2022 (thứ Bảy). Do Tết Dương lịch là ngày thứ
Bảy, nên cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động sẽ
được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 03/01/2022.
Như vậy, nhân dịp Tết Dương lịch năm 2022 cán bộ, công chức, viên
chức, lực lượng vũ trang, người lao động được nghỉ liên tiếp 03 ngày, từ
ngày 01/01/2021 đến ngày 03/01/2021.
Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày
Thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể
của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.
2. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ
trang và hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 31/12/2021 đến hết ngày
01/01/2022; vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và
nhà ở xanh - sạch - đẹp. Các cơ quan treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công Lãnh đạo,
cán bộ, công chức, viên chức trực để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch
Covid-19, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.
Thủ trưởng 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 phục vụ tổ chức, Nhân dân; bố trí người trực, đảm bảo an ninh trật tự, an
toàn cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ Lễ./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Long An, Đài PT và TH Long An;
- Các công ty, doanh nghiệp;
- Phòng: VH-XH, HC-QT;
- Lưu: VT, thu.
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