
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HOÀNH BỒ 
___________________ 

Số: 1962/UBND-VP 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________________ 

          Hoành Bồ, ngày 10 tháng 9 năm 2018 

V/v thông báo các ngày nghỉ lễ, 

tết năm 2019 đối với 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 

 

 
 

Kính gửi:   

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  

 

 Thực hiện Công văn số 6451/UBND-VX2 ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh 

về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với 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 (gửi kèm theo). UBND huyện có ý kiến như sau:  

 1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn căn cứ lịch nghỉ các ngày lễ, tết năm 2019 tại Công văn số 

6451/UBND-XV2 (nêu trên) để thực hiện việc bố trí ngày nghỉ cho cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Thông tin công khai 

các ngày nghỉ lễ, tết trong năm 2019 để các tổ chức, cá nhân biết, liên hệ công tác; 

sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt 

công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. 

 2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Truyền 

thông và Văn hóa huyện; UBND các xã thị trấn thông tin rộng rãi trên phương tiện 

thông tin đại chúng về các ngày nghỉ lễ, tết năm 2019 để các tổ chức và người dân 

biết, liên hệ công tác.   

Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý 

kiến chỉ đạo để các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; UBND các 

xã, thị trấn huyện biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                               
- TT HU, HĐND huyện (báo cáo);     

- TT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện 

(thực hiện); 

- UBND các xã, thị trấn (thực hiện); 

- V0,1,2,3 lưu VT. 

 
 

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Bùi Vĩnh Dương 
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