
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN ______________ 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________ 

        Cẩm Xuyên, ngày      tháng       năm 2023 

 

 

THÔNG BÁO 

Về thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 
_____________________________________ 

 

Thực hiện Thông báo số 05/TB-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện thông báo thời gian nghỉ nghỉ Tết 

Âm lịch năm 2023 như sau: 

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi 

tắt là công chức, viên chức) nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Sáu ngày 20 tháng 01 năm 

2023 đến hết thứ Năm ngày 26 tháng 01 năm 2023 (tức ngày 29 tháng Chạp 

năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị bố trí sắp xếp các bộ phận trực, làm việc hợp 

lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân 

dân; đồng thời thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát 

sinh và báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện về những vấn đề nổi cộm thuộc ngành, 

lĩnh vực, địa bàn quản lý để chỉ đạo giải quyết kịp thời. 

Uỷ ban nhân dân huyện thông báo để các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp 

huyện; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và các địa phương biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- TT. Huyện uỷ, TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- TT. UBMTTQ huyện; 

- Công an huyện, BCHQS huyện,  

  Đồn Biên phòng Thiên Cầm; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

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

- Trang/Cổng thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hoàng 
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