
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MƯỜNG LÁT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-UBND          Mường Lát, ngày      tháng  12   năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2022  

 

 Thực hiện quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 về các 

ngày nghỉ lễ, tết trong năm; Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát thông báo để các 

phòng, ban, cơ quan, đơn vị thực hiện nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 và thực hiện 

các nội dung liên quan như sau:  

1. 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 được nghỉ Tết Dương 

lịch năm 2022 từ thứ Bảy (ngày 01/01/2022) đến hết thứ Hai (ngày 03/01/2022).  

2. Do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện diễn biến rất phức tạp (Chủ 

tịch UBND huyện Mường Lát đã ban hành Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 

27/12/2021 về việc cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện 

Mường Lát). Vì vậy, để khống chế và tránh làm lây lan dịch Covid-19 ra cộng 

đồng, Chủ tịch UBND huyện khuyến khích công chức, viên chức và người lao 

động nghỉ Tết Dương lịch 2022 tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời sẵn sàng phục vụ 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trường hợp thật sự cần thiết phải ra 

khỏi điạ bàn thì báo cáo Chủ tịch UBND huyện để xem xét, giải quyết.  

3. Giao Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện căn cứ chức năng nhiệm 

vụ được giao, theo dõi nắm chắc tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác phòng chống cháy, nổ và các 

vấn đề quan trọng khác tại địa phương. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các phòng, ban, cơ quan, đơn vị biết 

và thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy,  HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Ban biên tập Website Mường Lát;  

- Lưu: VT.                                                                                                      

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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