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THÔNG BÁO 

Về thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2021 

 

 

Thực hiện Thông báo số 4875/TB-LĐTBXH ngày 10/12/2020 của Bộ   

Lao động, Thương binh và Xã hội về nghỉ Tết Âm lịch năm 2021 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; Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo     

về thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2021, như sau: 

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

chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là công chức,   

viên chức) nghỉ Tết Âm lịch năm 2021 liền 07 ngày liên tục, từ thứ Tư ngày 

10/02/2021 đến hết thứ Ba ngày 16/02/2021 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp     

năm Canh Tý đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng năm Tân Sửu). 

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   

và Nhân dân theo quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị Trung ương      

trên địa bàn biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

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

- Chánh VP, các Phó CVP; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, HC. 

   

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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