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U BAN NHAN DAN 
PI{UNG DAI YEN 

S: 03/TB-[JBND 

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VJT NAM 
Dc Ip - Tu do - Hinh phüc 

Dgi Yen, ngây 16 tháng 01 nám 2023 

THÔNG BAO 
V vic nghi Tt Nguyen dan Qu3 Mao nãm 2023 di vói can b, cong chfrc 

Can cü Thông báo s6 5034/TB-LDTBXJ{ ngày 07/12/2022 cüa Bô Lao 
dng -TB&XH "V vic nghi tt Am ljch va Quc khanh trong nàm 2023 di vii 
can b, cong chirc, viên chc và ngirôi lao dng"; Uy ban nhán dan phng Dai 

Yen thông báo ljch nghi T& Nguyen dan Qu MAo 2023 di vâi can b, cong chüc 
phithng, nhu sau: 

1. Can b, cOng chirc nghi Tt Am ljch nAm 2023 lin 07 ngày, tr Sáu 
ngày 20 tháng 01 nám 2023 dn ht thir Nàm ngày 26 thang 01 nàm 2023 (t1rc là 

ti'r ngày 29 tháng Chap nãm Nhâm D.n dn ht ngày müng 05 tháng Giêng nàm 
Qu5' MAo). 

Do 02 ngày nghi Tt (21 và 22/01/2023) là thu BAy, Chü nht nên duçc 

nghi bü và nghi 05 ngày Tt theo quy djnh nén can b, cOng chirc së dixçc nghi 
trong dip Tt Am ljch 2023 là 07 ngày lien tic. 

2. Yéu c.0 can bO, cong chi'rc dugc phãn cOng trrc nghiêm ti1c thirc hin d 

giAi quyt cOng vic lien tic, dAm bAo phiic vii t& t chüc, nhãn dan. 

Uy ban nhãn dan phi.r&ng Dai Yen thông báo d cac don vj bit, lien h và 
yêu cAu can b, cong chüc di..rgc phân cOng nghiem tüc thirc hiên./. 

TM. U BAN NHAN DAN 
TICH 

Noi nhân: 
- UBND TP. Ha Long (B/c); 
- U Dàng üy, HDND, UBND; 
- UBND MTTQ vàTnthng các doànthê; 
- BLE) cac khu phô, các dun vj thi cong. dóng 
quàn trên dja bàn; 
- Luu VP UBND./. 
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