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THÔNG BÁO 

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2020  

 
 

Thực hiện Thông báo số 327/TB-UBND, ngày 27 tháng 11 năm 2019 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội;  

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:  

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 

liền 07 ngày, từ thứ Năm ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến hết thứ Tư ngày 29 tháng 01 

năm 2020 (tức là ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng 

năm Canh Tý).  

2. Yêu cầu các đơn vị phải bố trí lãnh đạo, công chức, viên chức luân phiên trực 

cơ quan đúng quy định. Trong đó, cần lưu ý công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy 

chữa cháy rừng; Quản lý các công trình, dự án đang thi công; An toàn hồ đập, quản lý 

ngư trường… và các công việc khác có liên quan. 

3. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt trong toàn thể cơ quan, đơn vị mình 

phải chấp hành việc trực nghiêm túc, đủ quân số, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền khi 

có tình huống phát sinh xảy ra và đảm bảo việc đón xuân vui tươi, tiết kiệm, an toàn.  

 Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu VT, VP -Q(03) 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

Mai Kiều 
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