
ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH TUYÊN QUANG

Số:             /UBND-THVX
V/v nghỉ tết Âm lịch và

Quốc khánh trong năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Tuyên Quang, ngày      tháng 01 năm 2022

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị -
xã hội tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- Tòa án nhân nhân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Nhân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang;

- Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang;

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Thực hiện Thông báo số 119/TB-LĐTBXH ngày 14/01/2022 của Bộ Lao động

- Thương binh và Xã hội về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022

đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (có Văn bản gửi kèm theo).

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương (mục Kính gửi) phối hợp, triển khai thực

hiện Thông báo số 119/TB-LĐTBXH ngày 14/01/2022 của Bộ Lao động - Thương

binh và Xã hội về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán

bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức,

doanh nghiệp, người sử dụng lao động đảm bảo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;           (báo cáo)

- Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Như trên;

- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Ntg).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Ngô Mạnh Hùng
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