
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHỢ MỚI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: 201/TB-UBND Chợ Mới, ngày 21 tháng 01 năm 2022 

THÔNG BÁO 
Về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2022 

Thực hiện Thông báo số 119/TB-LĐTBXH ngày 14 tháng 01 năm 2022 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc 

khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

Thông báo số 28/TB-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm Nhâm Dần 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới thông báo nghỉ Lễ, Tết năm 2022 đối 

với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan 

hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị 

trường học… và treo cờ Tổ quốc trên địa bàn huyện, như sau:  

1. Các dịp nghỉ Lễ, Tết năm 2022 

- Tết Nguyên đán năm Nhâm Dần 2022: Được nghỉ 05 ngày, thời gian 

nghỉ từ thứ Hai ngày 31 tháng 01 năm 2022 đến hết thứ Sáu ngày 04 tháng 02 

năm 2022 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 4 

tháng Giêng năm Nhâm Dần). 

- Lễ Quốc khánh năm 2022: Được nghỉ 02 ngày, thời gian nghỉ từ ngày 

thứ Năm ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày thứ Sáu 02 tháng 9 năm 2022. 

- Các ngày nghỉ Lễ còn lại trong năm 2022, thực hiện theo quy định của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày 

nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động thì người lao động 

được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại 

khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động). 

2. Quy định chung 

- Trong những dịp nghỉ Lễ, Tết dài ngày, Thủ trưởng các đơn vị xem xét 

bố trí trực cơ quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, xử lý kịp thời 

những tình huống đột xuất (nếu có) và công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về tình hình lễ, tết. 

- Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không thực hiện lịch nghỉ cố 

định hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế 

hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng quy định của Bộ 

Luật Lao động; thông báo phương án nghỉ Tết, Lễ cho người lao động trước khi 
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thực hiện ít nhất 10 ngày. Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời 

gian nghỉ tết Âm lịch cho người lao động như quy định đối với công chức, viên 

chức. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường học trên địa 

bàn huyện về lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm Nhâm dần 2022 theo Khung 

chương trình của ngành Giáo dục và Đào tạo. 

- Thủ trưởng các đơn vị phục vụ công cộng và bảo vệ an ninh, trật tự có 

kế hoạch bố trí cán bộ, nhân viên luân phiên làm việc trong thời gian nghỉ lễ, sau 

đó sẽ thực hiện chế độ nghỉ bù. 

3. Treo cờ Tổ quốc 

- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể, các 

doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, trường học, công ty, xí nghiệp, hộ dân treo cờ Tổ 

quốc trong những ngày: 

+ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 là 05 ngày (bắt đầu từ ngày 31 

tháng 01 năm 2022 đến hết thứ Sáu ngày 04 tháng 02 năm 2022). 

+ Lễ Quốc khánh năm 2022 là 02 ngày (bắt đầu từ ngày 01 tháng 9 năm 

2022 đến hết thứ Sáu ngày 02 tháng 9 năm 2022).  

- Thực hiện treo cờ Tổ quốc vào các ngày Quốc lễ theo quy định. 

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức làm 

vệ sinh, trang trí các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, nhắc nhở các hộ dân vệ 

sinh môi trường xung quanh nơi cư trú và treo cờ theo đúng quy định, thay 

những cờ cũ, phai màu bằng cờ mới để tạo vẽ mỹ quan. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các hộ dân trên 

địa bàn huyện thực hiện nghiêm tinh thần Thông báo này./. 

Nơi nhận: 

- TT: TU, HĐND, UBMTTVN huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Các trường học trên địa bàn huyện; 

- Đài Truyền thanh huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT.  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
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