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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ DUYÊN HẢI 

 

Số: 133/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Duyên Hải, ngày  13  tháng 4 năm 2021 

                                                                   
 

       

THÔNG BÁO 
 

Về việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 
 

 

Căn cứ Bộ luật Lao động và Thông báo số 37/TB-UBND ngày 12/4/2021 

của UBND tỉnh Trà Vinh về việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thị xã Duyên Hải thông báo việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 

như sau: 

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - Mùng 10 tháng 3 âm lịch (nhằm ngày 

21/4/2021 dương lịch), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa 

bàn thị xã được nghỉ làm việc 01 ngày theo quy định. Riêng lực lượng vũ trang việc 

nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương do Thủ trưởng đơn vị sắp xếp. 

- Trong ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, các cơ quan, đơn vị phân công lãnh 

đạo và cán bộ, công chức, viên chức trực để giải quyết công việc đột xuất và bảo vệ 

cơ quan an toàn. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã thông báo đến các ban, ngành, đoàn thể thị 

xã, các cơ quan đóng trên địa bàn thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường biết, 

thực hiện./.  

Nơi nhận:                                                                                                                  
- CT, các PCT.UBND thị xã;     

- Các ban, ngành thị xã;      

- Các DNNN; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH   

 

 

 

 

 

 

               Nguyễn Văn Lánh 
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