
   UỶ BAN NHÂN DÂN 
 XÃ PHẠM KHA

Số:       /TB - UBND

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

 

Phạm Kha, ngày        tháng  8 năm 2022

THÔNG BÁO
Về dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022

Kính gửi: 
                 - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân trong toàn xã; 

    - Cán bộ, công chức và người lao động.
Căn cứ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành của cấp trên về 

việc thực hiện nghỉ các ngày lễ trong năm đối với cán bộ, công chức và người lao 
động. 

Uỷ ban nhân dân xã Phạm Kha thông báo tới các cơ quan, ban ngành, đoàn 
thể và toàn thể nhân dân trong toàn xã; cán bộ, công chức và người lao động được biết 
lịch nghỉ lễ ngày 02 tháng 9 năm 2022 đối với cán bộ, công chức UBND xã Phạm 
Kha được nghỉ ngày lễ là 4 ngày liên tục, cụ thể như sau: 

1- Thời gian bắt đầu nghỉ lễ: liên tục 04 ngày, từ ngày 01/9/2022 (thứ 
năm) đến hết ngày 04/9/2022 (Chủ nhật).

2- Thời gian làm việc trở lại: thứ hai ngày 05/9/2022 cán bộ, công chức UBND 
xã trở lại làm việc theo quy định.

Vậy Uỷ ban nhân dân xã Phạm Kha xin thông báo tới các cơ quan, ban 
ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân trong toàn xã, cán bộ, công chức và người lao 
động được biết để tiện cho việc liên hệ và giao dịch công tác. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu : VT, (3b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 

Phạm Văn Long
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