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THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ Tết và treo cờ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

 
 

 

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2019; 

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 Quốc khánh trong 

năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;   

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo việc nghỉ Tết và treo cờ nhân dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023, như sau: 

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ 

quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong 

tỉnh nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 từ Thứ sáu ngày 20/01/2023 (tức ngày 

29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết Thứ năm ngày 26/01/2023 (tức ngày 

mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).   

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí, sắp xếp các bộ 

phận làm việc hợp lý và trực cơ quan 24/24 (kể cả thứ Bảy và Chủ Nhật) để giải 

quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức và Nhân dân. Các 

cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần 

thì căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù 

hợp, theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Tất cả các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ 

trang, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các cơ quan Trung ương đóng trên 

địa bàn tỉnh treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu trong 05 ngày, kể từ ngày 20/01/2023 

đến hết ngày 26/01/2023 (từ 29 đến hết Mùng 5 Tết Âm lịch); thay tất cả cờ cũ, 

cờ phai màu bằng cờ mới để tạo mỹ quan và treo tại vị trí trang trọng nhất; việc 

treo khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

4. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương chỉ 

đạo tăng cường các biện pháp an toàn cơ quan, đơn vị, giữ gìn an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ và đảm bảo an toàn các khu vui 

chơi công cộng; vận động Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện giữ 

gìn vệ sinh tại khu dân cư, chợ, trường học, công sở, xí nghiệp và các tuyến 

đường, làm đẹp các khu vực công sở, mặt tiền nhà phố; thực hiện tốt nếp sống 

văn minh; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo quy định. 
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5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn 

đốc nhắc nhở nhân dân và các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn quản lý thực hiện 

nội dung Thông báo này./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND (báo cáo); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Ban thuộc TU, MT và các Đoàn thể; 

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Báo Ninh Thuận, Đài PTTH (Thông báo); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, HCQT, CV; 

- Lưu: VT, VXNV. NVT. 

   

 

 

 

 
 

Nguyễn Long Biên 
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