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THÔNG BÁO 

V/v nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ,  

công chức, viên chức và người lao động 

 

Thực hiện Thông báo số 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh 

năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Theo đó, 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người sử dụng lao động khác thực 

hiện nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh trong năm 2023, cụ thể: 

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành 

chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi tắt là công 

chức, viên chức) được nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 từ ngày 20/01/2023 đến hết 

ngày 26/01/2023 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến mùng 5 tháng 

Giêng năm Quý Mão). 

2. Công chức, viên chức nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023 từ ngày 01/9/2023 

đến hết ngày 04/9/2023. 

3. Trong thời gian nghỉ lễ, tết, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa 

phương: 

- Thực hiện treo cờ Tổ quốc đúng quy định và trang trọng. Tổ chức tốt công 

tác vệ sinh môi trường trong phạm vi cơ quan, đơn vị, khu dân cư và nơi công 

cộng tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp trước và trong thời gian nghỉ lễ, tết. 

- Phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực để giải 

quyết công việc, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân và tổ chức. Các cơ quan, đơn 

vị: Quân sự, Công an, Giao thông vận tải, Y tế, Điện lực, Bưu điện, Cấp thoát 

nước,…bố trí, phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực 

24/24 giờ để đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhân dân nghỉ lễ, tết. 

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

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

lịch nghỉ phù hợp. 
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5. Người lao động không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Thông báo 

này, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ Tết Âm lịch 

và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023 như sau: 

- Dịp nghỉ Tết Âm lịch: Lựa chọn 01 ngày cuối năm Nhâm Dần và 04 ngày 

đầu năm Quý Mão hoặc 02 ngày cuối năm Nhâm Dần và 03 ngày đầu năm Quỹ 

Mão hoặc 03 ngày cuối năm Nhâm Dần và 02 ngày đầu năm Quý Mão. 

- Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh: Nghỉ ngày thứ Bảy 02/9/2023 và lựa chọn        

01 trong 02 ngày: Thứ Sáu ngày 01/9/2023 hoặc Chủ Nhật ngày 03/9/2023. 

- Thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023 

tới người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. 

- Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết được quy định tại 

Khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ 

hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại Khoản 3 Điều 111 Bộ luật 

Lao động. 

- Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Âm lịch 

cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức. 

6. Các dịp nghỉ lễ, tết khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Các Huyện uỷ, Thành uỷ Nam Định; 

- UBND các huyện, thành phố Nam Định; 

 - Văn phòng Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Trang TTĐT VPUBND tỉnh; 

- Các VP, TT; 

- Lưu: VP1, VP2. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

Chu Thị Hồng Loan 

 


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2022-12-13T08:20:46+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Chu Thị Hồng Loan<chuhongloan@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-13T09:24:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-13T09:24:29+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-13T09:25:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




