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THÔNG BAO
Ye vice nghi tet Am 1ch nam 2022
A

•A

Can cr dim b khoân 1 Diu 112 Miic 2 Chucmg VII B 1ut Lao dng
ngày 20/11/2019 Va Thông báo s 119/TB-LDTIBXH ngày 14/01/2022 cüa B
Lao dng - ThuGng binh và Xä hôi v viéc nghi tét Am ljch và Quôc khánh
trong näm 2022 dôi v6i can b, cong chirc, vien chrc vâ ngithi lao dng; Chü
tjch UBND thành phô Dà Näng thông báo ye vic nghi lé nhân djp têt Am ljch
nàm 2022 nhix sau:
1. Can b, cong chirc, viên chirc và ngi.rèi lao dng cüa các Co quan hành
chInh, sir nghip, to chirc chInh tn, t ehirc chInh trl - x hi (sau day gi là cong
chrc, viên chüc) nghi tét Am ljch tü thir Hai ngày 3 1/01/2022 den bet tht'r Sáu
ngày 04/02/2022 (t&c ngày 29 tháng Chap nám Tan Su dIn hêt ngày müng 4
tháng Giêng nãm Nhdm Dan).
2. Các co quan, don vi thrc hiên ljch nghi T& nêu trên km b": B trI, sap
xêp các b phn lam viêc hop l dé giái quyêt cong vic lien tiic, bão dam tot
cong tác phiic vii tO chüc và nhân dan trong dip Tt, thirc hin nghiêm các nhim
vu duoc giao tai Chi thj sO 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 cüa Thu tung Chinh
phil ye tang cithng các bin pháp darn bão don tt Nguyen dan Nhâm Dan 2022
vui tixoi, lành manh, an toàn, tiêt kiêm; Chi thj so 0 1/CT-UBND ngày
12/01/2022 cüa UBNID thành phô Dà Nng
viéc tO chire tét Nguyen dan
Nhâm Dan 2022 và các van bàn khác có lien quan. Dông thii, tuân thU nghiêm
các quy djnh phông, chông djch COVID-19.
ye

3. Các don vi báo ye an ninh - trât tir, true sn sang chin dâu, phiie vi.i
cong cong; cac doanh nghiep do yêu cau phái lam vic lien tic 24/24 gi trong
ngây, bô trI nghi luân phiên thI ThU trtrâng don vj, Giám dOe doanh nghip can
cir vào ngày nghi hang tuân dé bô trI nghi bU cho phU hop.
4. DcM vOi nguài lao dông không thuôc di tung quy djnh ti khoãn 1 cUa
Thông báo nay thI các doanh nghiêp can cil quy djnh thñ gian nghi têt Am ljch
ti Diêu 112 cUa B 1ut Lao dng näm 2019 và chê d tuân lam vic ella don vi
mInh, thc hin cho ngu&i lao dng nghi t& Am ljch và nghi bU phU hop, dUng
quy dnh, dam bão quyên
ella ngithi lao dông và hot dng san xuât kinh
doanh ella don vi.
lçri

5. Do thai gian nghi Tt dài ngày nên các co quan, don vj, doanh nghip
phàico ké hoch phân cOng trixc, bào ye và tht.rc hin nghiém tUe ljch trirc, bào
ye dê xir l kjp thai nhQng Cong viôc dt xut trong nhüng ngày nghi Têt Am ljch.
6. Tt cã các co quan, don vi, ho nhân dan và các tàu thuyn thirc hin
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treo cèr T quc tr ngày 31/01/2022 dn ngày 04/02/2022.
7. Các ca quan cong sâ, doath nghiép có t chirc Dâng thrc hin treo CY
Dãng, c To quôc và khâu hiu tuyên truyên theo huàng dan cüa Ban Tuyên
giáo Thành üy./.
No'i ;zhân:
- TVFU, TT HDND TP;
- CT và các PCT UBND TP;
- Các co quan TW dóng trn dja bàn TP;
- Các co quan tham mi.ru gicip vic cho Thành Oy;
- Các s&, ban, ngành, doân th thành ph6;
- UBND qun, huyn;
- ITI HVN t?i DN, Báo Dà Nng, Dài PTTIThN;
Báo CA TPDN, Cong TTDT TP (de dàng thông báo,);
- Liru: VT, KGVX, LDTBXH.
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