
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

Số:            /UBND-VP 

V/v tổ chức nghỉ, thường trực 

và báo cáo tình hình trong dịp 

Tết Dương lịch năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tam Dương, ngày  30  tháng 12 năm 2021 

 

                

Kính gửi: 

 

 

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; 

- UB MTTQ và các đoàn thể ở huyện; 

- Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
    

Thực hiện Văn bản 11622/UBND-TH1 ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức nghỉ, thường trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Dương lịch năm 

2022, UBND huyện có ý kiến chỉ đạo, đề nghị như sau:  

1. Thủ trưởng các Phòng, ban, cơ quan, ngành, Đoàn thể cấp huyện, các cơ 

quan ngành dọc trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 

- Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết 

Dương lịch theo quy định; thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo trực 

trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022, gửi danh sách về UBND huyện. 

- Thực hiện chế độ báo cáo nhanh các vụ việc nổi cộm, phát sinh, đột xuất 

(nếu có) về UBND huyện (từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 03 tháng 

01 năm 2022). 

Các thông tin, liên hệ qua ông Nguyễn Duy Cường-Cán bộ Văn phòng 

HĐND&UBND huyện Tam Dương; SĐT, ZALO: 0933181131; gmail: 

cuongnd62@gmail.com. 

2. Giao Văn phòng UBND huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ 

quan, đơn vị và tổng hợp dự thảo báo cáo của UBND huyện, gửi Văn phòng 

UBND tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Như trên; 

- Chủ tịch, CPCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Ông: Cường (VP); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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