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THÔNG BÁO
Nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2022
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP
ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, UBND
tỉnh thông báo:
1. Dịp lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2022, 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 (gọi tắt là cán bộ, công chức, viên chức)
được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 30/4/2022 đến hết thứ Ba ngày
3/5/2022 (do dịp 30/4, 1/5 năm nay trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thứ Bảy và Chủ
nhật nên sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ Hai và thứ Ba của tuần liền kề)
2. Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định 2 ngày thứ
Bảy và Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị
bố trí thời gian nghỉ bù phù hợp, đúng quy định của pháp luật.
3. Các doanh nghiệp căn cứ quy định thời gian nghỉ Lễ, Tết tại Điều 112
của Bộ luật Lao động và chế độ tuần làm việc của đơn vị mình, thực hiện cho
người lao động nghỉ Lễ và nghỉ bù phù hợp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi
của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
4. Thủ trưởng các đơn vị xem xét bố trí trực cơ quan đảm bảo an ninh trật
tự, an toàn cơ quan, xử lý kịp thời những tình huống đột xuất.
5. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể, các
doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, trường học, công ty, xí nghiệp, hộ dân thực hiện việc
treo cờ Tổ quốc 2 ngày, từ ngày 30/4 đến hết ngày 01/5/2022.
6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương tổ chức các
hình thức tuyên truyền cổ động trực quan phù hợp trong ngày lễ./.
Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;
- Báo QN, Đài PT-TH Quảng Nam;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).
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