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Số:  22 /TB-UBND Gia Lai, ngày 24 tháng 12 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 và treo cờ Tổ quốc. 

 
Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012, chào mừng Tết Dương lịch năm 2022, Ủy ban 

nhân dân tỉnh thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 trong toàn tỉnh 

như sau: 

1. Về treo cờ Tổ quốc: Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc 

từ chiều ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

2. Về nghỉ Tết Dương lịch: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của 

các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi 

chung là công chức, viên chức) được nghỉ liên tục 03 ngày: Từ thứ Bảy ngày 01 tháng 01 

năm 2022 đến hết thứ Hai ngày 03 tháng 01 năm 2022. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương các cấp có trách nhiệm 

thông báo rộng rãi đến công chức, viên chức và nhân dân biết, thực hiện; quán triệt và tuân 

thủ các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch theo Thông báo 

số 258/TB-VP ngày 21/12/2021 của Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời có kế hoạch bố trí 

lãnh đạo và cán bộ trực bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, công sở trong các ngày nghỉ. 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các 

đơn vị vũ trang có kế hoạch bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và 

sau ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2022. 

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh có kế hoạch triển khai công tác 

phòng, chống dịch hiệu quả trong thời gian nghỉ Tết, để người dân đón Tết Dương lịch 

trong điều kiện đảm bảo các quy định về phòng chống dịch của tỉnh. 

4. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai và các phương tiện thông tin 

đại chúng có trách nhiệm đưa tin, tuyên tuyền rộng rãi thông báo này. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa 

phương các cấp biết, triển khai thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 

- T/T Tỉnh ủy; T/T HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Thủ trưởng các đơn vị TW trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc các doanh nghiệp; 

- Báo Gia Lai, Đài PT-TH Gia Lai (đưa tin); 

- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, HCQT, TTTH, KTTH, KGVX. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Lộc 
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