
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ÐỒNG THÁP Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /TB-UBND Đồng Tháp, ngày         tháng 4 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc  

ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 

  

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019 và Hướng dẫn số 

3420/HD-BVHTTDL ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Uỷ ban nhân dân Tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ 

Tổ quốc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, như sau: 

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

chính, sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 01 

(một) ngày, ngày 10 tháng 4 năm 2022 (nhằm ngày mùng 10 tháng 3 năm 

2022, âm lịch) nhưng do ngày 10 tháng 4 năm 2022 trùng vào ngày chủ Nhật là 

ngày nghỉ hằng tuần nên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ bù 

vào ngày thứ Hai (ngày 11 tháng 4 năm 2022).   

2. Tất cả các trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị- xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, trường học, bệnh viện, nơi thờ 

tự của các tôn giáo và nhà ở của Nhân dân phải treo cờ Tổ quốc trong ngày 10 

tháng 4 năm 2022. 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, đôn 

đốc và hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, 

thành phố có kế hoạch phân công công chức, viên chức trực để giải quyết công 

việc đột xuất, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị và trật tự nơi công cộng.  

Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân 

huyện, thành phố, các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện tốt nội dung Thông báo 

nêu trên./. 

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH  
- TT/TU, TT/HÐND Tỉnh;  

- CT và các PCT/UBND Tỉnh; 

- Chánh, PCVP/UBND Tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;  

- Các DNNN trực thuộc UBND Tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Lưu: VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
Nguyễn Văn Phú 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-04T10:43:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Văn Phú<nvphu@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-04T11:00:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp<ubnd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-04T11:00:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp<ubnd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-04T11:00:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp<ubnd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




