
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HOÀI PHÚ 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:       /TB-UBND         Hoài Phú, ngày        tháng 4  năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 

 

 

Căn cứ Thông báo số 1683/TB-UBND ngày 07/4/2022 của UBND thị xã 

Hoài Nhơn, UBND xã Hoài Phú thông báo nghỉ lễ và treo Quốc kỳ nhân Ngày Giỗ 

Tổ Hùng Vương năm 2022 như sau: 

1. Nghỉ lễ: Cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan hành chính, 

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã được nghỉ lễ nhân 

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 09/4 đến hết ngày 11/4/2022 (do ngày Giỗ 

Tổ Hùng Vương – mùng 10 tháng 3 Âm lịch trùng vào ngày nghỉ Chủ Nhật 

10/4/2022 nên được nghỉ bù vào ngày thứ Hai 11/4/2022). 

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật 

hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ 

cho phù hợp và theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Treo Quốc kỳ: Ngoài các công sở treo Quốc kỳ thường xuyên theo quy 

định, các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trong xã treo Quốc kỳ từ chiều ngày 

09/4/2022 đến hết ngày 10/4/2022. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các thôn triển khai thực hiện và có kế hoạch bố 

trí người trực để bảo vệ tại cơ quan mình trong thời gian nghỉ lễ nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Đảng ủy (B/c); 

- TT. HĐND xã; 

- TT. UBMTTQVN  xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã; 

- Đài truyền thanh xã 

- Trưởng các thôn 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến 
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