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Thạch Lỗi, ngày   ...... tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022

Căn cứ Thông báo số 06/TB-UBND ngày 18/01/2022 của UBND huyện 
Cẩm Giàng về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022. 

UBND xã Thạch Lỗi thông báo lịch nghỉ lễ, tết và các nội dung cần thực 
hiện trong dịp đón tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn xã cụ thể như 
sau:

1. Về lịch nghỉ lễ, tết năm 2022 được thực hiện như sau:
- Nghỉ tết âm lịch năm 2022: từ thứ hai, ngày 31 tháng 01 năm 2022 đến hết 

thứ sáu, ngày 04 tháng 02 năm 2022 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến 
hết ngày mùng 04 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

- Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022: Từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 
02 tháng 9 năm 2022.

- Các dịp nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ, Tết khác thực hiện theo quy định của Bộ 
luật Lao động.

2. Các việc cần thực hiện trong dịp nghỉ lễ, Tết:
* Đối với UBND xã: 
- Thực hiện treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và các cờ hồng kỳ, cờ chuối tạo không 

khí trang nghiêm, trang trọng trong dịp Lễ, Tết tại trụ sở UBND xã. 
- Thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường và tổ chức trang hoàng đảm 

bảo khuôn viên trụ sở xanh, sạch, đẹp tạo không khí vui tươi đón tết. 
- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid- 19 
- Cử cán bộ, công chức trực tại cơ quan 
- Tổ chức đón tết vui tươi, đầm ấm, trang trọng và tiết kiệm.
- Quan tâm chu đáo tới các đối tượng chính sách, các hộ gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn trong dịp đón tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.
- Ban công an, quân sự xã tăng cường tuần tra, canh gác nhằm đảm bảo an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội trong dịp tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.
* Đối với các thôn, xóm:
- Giao đồng chí Trưởng thôn, trưởng xóm chỉ đạo việc thực hiện dọn vệ sinh 

đường làng, ngõ xóm, treo cờ tại nhà văn hóa, cổng làng văn hóa, đôn đốc, động 
viên nhân dân treo cờ tổ quốc tại các hộ gia đình.
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* Đối với các cơ sở tôn giáo:
- Đề nghị các ông trưởng thôn, trưởng xóm, Ban quản lý các di tích đình, 

chùa thực hiện việc treo cờ tổ quốc và cờ tôn giáo, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại 
khuôn viên các đình, chùa.

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch covid -19, thực hiện tốt thông 
điệp 5K, không tập trung đông người (không quá 50% công suất sử dụng).

Trên đây là thông báo của UBND xã Thạch Lỗi về nghỉ lễ, Tết và các nội 
dung cần thực hiện trong việc tổ chức chuẩn bị đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 
năm 2022 để nhân dân, các tổ chức nắm được, chủ động liên hệ giải quyết công 
việc. UBND xã yêu cầu toàn thể nhân dân và các cá nhân có liên quan thực hiện tốt 
các nội dung thông báo trên để công tác đón tết Nhâm Dần 2022 được vui tươi, 
đầm ấm, an toàn và trang trọng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

 Nguyễn  Đắc Gạo
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