
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHĨA HƯNG 

Số:       /UBND-VP 
V/v nghỉ Lễ nhân dịp Kỷ niệm Giải phóng 

miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghĩa Hưng, ngày      tháng 4 năm 2022 

 

 Kính gửi:   

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;    

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện quy định của Luật Lao động về việc nghỉ lễ nhân dịp Kỷ niệm 

Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 hàng năm, UBND huyện 

yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện 

tốt một số nội dung sau: 

1. Dịp  Kỷ niệm Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 

2022 vào ngày thứ Bảy, Chủ Nhật do đó toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn được nghỉ 04 ngày từ ngày 

30/4/2022 đến  hết ngày 03/5/2022. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo 

tổ chức vệ sinh trụ sở làm việc của cơ quan, các khu vực công cộng, các tuyến 

đường xanh, sạch, đẹp. Phân công lãnh đạo và cán bộ trực để đảm bảo an ninh, trật 

tự, an toàn cơ quan, xử lý kịp thời những tình huống đột xuất. Đảm bảo công tác 

phòng chống cháy nổ. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-

19. 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền đến toàn 

thể nhân dân trên địa bàn huyện treo cờ Tổ quốc trong dịp Lễ. 

3. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn gửi lịch trực của đơn vị mình 

về Ủy ban nhân dân huyện qua Văn phòng HĐND và UBND huyện (địa chỉ: 

ubndhnghiahung@gmail.com) trước ngày 29/4/2022 để tổng hợp. 

 UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:    
-Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;   

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên;  

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

 Phạm Thị Dung 
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