ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 126 /TB-UBND

A Lưới, ngày 25 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO
Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

Căn cứ Bộ Luật Lao động và Lịch nghỉ lễ, tết năm 2019 của Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân huyện A Lưới thông báo lịch nghỉ dịp
Tết Dương lịch năm 2019 đối với 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 như sau:
1. Tết Dương lịch năm 2019, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
được nghỉ từ thứ Hai ngày 31/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 01/01/2019 và đi làm
bù vào thứ Bảy ngày 05/01/2019. Tính cả thứ Bảy và Chủ nhật, dịp này người lao
động được nghỉ liên tục 4 ngày.
2. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện và các cơ quan
thuộc Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị
trấn chỉ đạo tổng dọn vệ sinh trụ sở cơ quan và bố trí cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động trực hợp lý, để giải quyết công việc, đảm bảo công tác phục vụ tổ
chức và nhân dân./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn;
- VP: LĐ+CV;
- Lưu: VT.
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