ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NGÃ BẢY
Số : 26

/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngã Bảy, ngày 06 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022
Căn cứ Thông báô số 37/TB-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của UBND

tỉnh Hậu Giang V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022. Ủy ban nhân dân
thành phố Ngã Bảy thông báô về việc treô Cờ Tổ quốc và thời gian nghỉ Giỗ tổ
Hùng Vương năm 2022 như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, dôanh trại lực lượng vũ
trang và các hộ nhân dân treo Cờ Tổ quốc từ ngày 09 tháng 4 năm 2022 đến
hết ngày 10 tháng 4 năm 2022.
2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương
năm 2022; do ngày nghỉ Giỗ tổ trùng ngày Chủ Nhật nên được nghỉ bù vào thứ Hai
(ngày 11 tháng 4 năm 2022).
3. Đối với các đơn vị, doanh nghiệp do yêu cầu bố trí làm việc liên tục
24/24 giờ trông ngày, Thủ trưởng đơn vị, Giám đốc dôanh nghiệp bố trí nghỉ
bù chô phù hợp theô quy định.
4. Trong ngày nghỉ Lễ, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ
tịch UBND các xã, phường phân công trực Lẽ , canh gác bảô vệ an tôàn cơ quan,
đơn vị; báô cáô kịp thời những vấn đề nổi cộm, phát sinh (nếu có) về UBND
thành phố (thông qua Văn phòng HĐND-UBND thành phố, điện thoại số
0293.3866.738-3867.722; Fax: 0293.3866.106).
Thông báô được phổ biến đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết để
thực hiện./.
Nơi nhận:

- TT: Thành ủy, HĐND, UBMTTQVN thành phố;
- Các Ban xây dựng Đảng;
- Các ban, ngành, đôàn thể thành phố;
- Các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn;
- UBND các xã, phường;
- 3A, 4B, 4C;
- Lưu VT, ph b.
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