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   Kính gửi: Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh 
 

 
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 và người lao động, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung: 

1. Quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh 

năm 2023 như sau: 

- Đối với 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 

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

- Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh: thứ Bảy ngày 02/9/2023 Dương lịch và 

lựa chọn 01 trong 02 ngày: thứ Sáu ngày 01/9/2023 hoặc Chủ Nhật ngày 

03/9/2023 Dương lịch. 

2. Thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 

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

3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết 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. 

4. 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. 

Đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án nghỉ tết 

Âm lịch năm 2023; bố trí nhân viên thực hiện nghiêm chế độ trực Tết đảm bảo 

phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự trong doanh nghiệp. Đồng thời có kế 

hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng và hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho 

người lao động nhằm đảm bảo người lao động đón Tết Nguyên đán Quý Mão 

2023 vui tươi, ấm no, hạnh phúc./. 

Nơi nhận:          
- Như trên;         
- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Sở Nội vụ; 

- Liên đoàn LĐ tỉnh; 

- Ban Quản lý KKT tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, TP; 

- Phòng Lao động – TB&XH  

các huyện, thị xã, TP; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Website Sở; 

- Lưu VT, P.VLGDNN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Đặng Văn Phụng 

V/v nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc 

khánh năm 2023 đối với người lao động 
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