
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ TÀI CHÍNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số             /TB-STC 
 

Ninh Bình, ngày       tháng 8 năm 2022 
 

 
 

THÔNG BÁO  

Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở Tài chính  

 
 

 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 
 
 

 Thực hiện Thông báo số 05/TB-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh 

về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022; Giám đốc Sở yêu cầu 

các phòng, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở 

thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. Công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tài chính được Nghỉ 

lễ Quốc khánh 02/9/2022: 02 ngày, từ thứ Năm ngày 01/9/2022 đến hết thứ Sáu 

ngày 02/9/2022.  

2. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, Trưởng các phòng, đơn vị 

thuộc Sở phân công, bố trí, sắp xếp các bộ phận trực, làm việc hợp lý để giải 

quyết công việc liên tục trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh. 

3. Để đảm bảo an toàn về phòng chống dịch Covid -19 trong dịp nghỉ lễ 

và trong thời gian tới, Giám đốc Sở yêu cầu: toàn thể  công chức, viên chức và 

người lao động  thuộc Sở Tài chính tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và theo hướng dẫn, 

quy định của  ngành Y tế. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị và toàn thể công chức viên chức và 

người lao động thuộc Sở triển khai và thực hiện nghiêm các nội dung của thông 

báo này./. 
 

   

  Nơi nhận: 
  - Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (để báo cáo); 

- Trang Web STC; 

  - Lưu VT, P/01 

 

TL.GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 
 Lã Hồng Thanh 
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