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THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với 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 

    

     Kính gửi: 

          - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Thông báo số 594 /TB-UBND ngày 25/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với 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. Ủy ban nhân dân huyện thông báo như sau:  

 1. Dịp Tết Dương lịch 

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 nghỉ từ thứ Hai, ngày 

31 tháng 12 năm 2018 đến hết thứ Ba ngày 01 tháng 01 năm 2019, đi làm bù vào 

thứ Bảy ngày 05 tháng 01 năm 2019. 

Như vậy, dịp Tết Dương lịch, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

nghỉ liền 04 ngày, từ thứ Bảy ngày 29 tháng 12 năm 2018 đến hết thứ Ba ngày 01 

tháng 01 năm 2019.  

2. Dịp Tết Âm lịch 

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 nghỉ từ thứ Hai, ngày 

04 tháng 02 năm 2019 đến hết thứ Sáu ngày 08 tháng 02 năm 2019.   

Như vậy, dịp Tết Âm lịch, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

nghỉ liền 09 ngày, từ thứ Bảy ngày 02 tháng 02 năm 2019 đến hết Chủ Nhật ngày 

10 tháng 02 năm 2019.  

3. Dịp lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) 

 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 nghỉ từ thứ Hai ngày 

29 tháng 4 năm 2019 đến hết thứ Tư ngày 01 tháng 5 năm 2019, đi làm bù vào thứ 

Bảy, ngày 04 tháng 5 năm 2019.   

Như vậy, dịp này cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ liền 05 

ngày, từ thứ Bảy ngày 27 tháng 4 năm 2019 đến hết thứ Tư ngày 01 tháng 5 năm 

2019. 
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4. Các dịp nghỉ lễ khác thực hiện theo đúng quy định của Bộ Luật lao động. 

Do thời gian các ngày nghỉ lễ, Tết kéo dài, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn có phương án bảo đảm an ninh, an toàn, ứng phó với 

các tình huống bất thường, bố trí lực lượng trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc để giải 

quyết công việc, không được để ách tắc, bảo đảm phục vụ tốt Nhân dân. 

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ 2 ngày cố định thứ Bảy, Chủ 

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

lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật. 

 Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, tổ chức và người lao 

động thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, TT&TT; 

- C, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Bá Hạnh 

 


		2018-12-27T15:38:05+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Sơn<ubbacson@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




