
BQ LAO BQNG - THU'ONG BINFI CQNG FIOA xA HQI CHU NCHiA VIT NAM 
VA xA 1101 D6c lap - Tij do - Hnh phüc 

S& 54/TB-LDTBXH Ha Nç5i, ngày025thángfO närn 2019 

THÔNG BAO 
A S A V a a S A F Ye vlçc nghi Tet Am lch  nam 2020 doi vot can b?,  cong chu'c, vien chuc 

Va ngtthi lao dng cüa các co quan bãnh chmnh, sir nghip, t chfrc chInh trj, 
t chfrc chinh trl  - xã hôi 

Thc hin ' kiên ch dao  cUa ThU tithng Nguyn Xuân PhUc ti Cong van 
sO 9O87IVPCP-KGVX. ngày 07 tháng 10 nam 2019 ye vic nghi Tét Am ljch nãm 
2020 cUa cáo b, cOng chrc, viên chc và ngui lao dng, B Lao dng - Thuong 
binh và Xâ hi thông báo dé các co quan hành chInE, sr nghip, to chUc chinh tr, 
to chrc chInh trj - xâ hi thirc hin ljch nghi Tét Am ljch nàm 2020 nhu sau: 

1. Can b, cong cht'xc, viên chUc và ngui lao dng cUa các co quan hành 
chinh, s1r nghip, tO chtc chInh trj, to chirc chmnh trj - xA h5i (sau day gçi Là cong 
chic, viên chtc) nghi let Am ljch näm 2020 lien 07 ngày, t& thir Nm ngày 23 
tháng 01 nãin 2020 den bet thu Tu ngây 29 tháng 01 nàm 2020 (trc là t& ngày 29 
tháng Chap näm K Hçii den hét ngãy mUng 5 tháng Giêng nàm Canh Ti), 

Do ngày 25 tháng 01 nãrn 2020 và ngày 26 tháng 01 näm 2020 (tCrc ngày 
MUng 1 và MUng 2 Têt Am ljch) tring vào thr Bay và Chi Nht là ngày nghi 
hang tuân nên cong chirc, viên chic Se nghi bü vào ngày 28 tháng 01 nàm 2020 
và ngày 29 tháng 01 nám 2020 (tUe ngày MUng 4 và MUng 5 Tét Am ljch). 

2 Cac co quan, don vi thixe hiên itch nghi tiên hxu y thuc hién bO tn, sap 

xCp các b phn lam vic hçip i' dê giái quyêt cong vic lien tyc, dam báo tOt 
cong tác ph1c v,i tO chirc, nhan dan. 

Cac cc quan, don vi không thuc hiên lich nghi cô dinh thu Bay va Chu 
Nht hang tuãn, se can cir vào chuong trInh, kê hoch cy the ccia don vj dé bO tn 
ljchnghichophUhqp. 

B Lao dng - Thuang binh và Xã hi tràn trgng thông báo dé các co quan, 
to chUc và nhân dan biêt, tin lien h cOng viciJ 

Noi nIzin: 
- Ban Bi tint Trung i.rcmg Dâng; 

1111'l ttràng, các PhO TIU tuàng Chinli phü; 
- VAn phOng Trung ucrng Va cLtc Ban cCia Bang; 

- VAn phOng Quoc hi; 
- VAn phOng Chü tjch inrOc; 
- VAn phOng Chinh phCi; 
- VAn phOng T6ng 131 thu; 
- thi dng Dan tçc vO câc Uy ban ccia QuOc hi; 

- Các B, cc quan ngang b& cci quan thue Cl'; 

- UBND cAc tinh, thAnh phO tr',rc thuc trung uung; 
- Vin Kirn sAt nhân dAn tii cao; 
- TOa An nhAn dAn tOi can; 
- Kirn toAn nhà rnróc; 
- UB Trung trong Mt trn TO quc Vit Narn; 
- Cci quan trung uoig ctia các dQãn thA; 
- COng TTBT Chinh phO, Cong TTDT B LF)113X1-l; 

- LLTu: VT Cic AILD (3). 



U BAN NHAN DAN TIN}i HA NAM 
VAN PHONG 

SAO Y BAN CHINH 

    

S: 172/SY-VPUB 
No'i nhân: 

- TTTU, fl HDND tinh; 

- Chü tjch, cáo PCT UBND tinh; 

- Cáo VP: Tinh Uy, HDND, Doán DBQH tinh; 

- Các Sr, ban, ngành, doàn th tinh; 

- Cáo c quan TW dong trên dja bàn tinh; 

- UBND cáo huyn, thành ph; 
- LDVP, cáo CV, càc phOng, trung tam; 

- Luu KGVXçJ-I1). 

2019/SL 

Ha Nam, ngày 29 tháng 10 nám 2019 
CB'iN PHONG 

Tran Xuan Throng 
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