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Bình Thuận, ngày  14 tháng 12 năm 2022 

  
THÔNG BÁO  

Về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 

          đối với công chức, viên chức và người lao động 

 

Thực hiện thông báo số 308/TB-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh 

Bình Thuận 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 Tư pháp thông báo đến các Phòng, 

đơn vị lịch nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Công chức, viên chức và người lao động tại các Phòng, đơn vị: 

- Được nghỉ tết Âm lịch năm 2023 từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương 

lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm ngày 

26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). Đợt nghỉ 

này bao gồm 05 ngày nghỉ tết Âm lịch và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần 

theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động. 

- Được nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu ngày 01/9/2023 đến hết 

thứ Hai ngày 04/9/2023 Dương lịch. Đợt nghỉ này bao gồm 02 ngày nghỉ lễ 

Quốc khánh, 01 ngày nghỉ hằng tuần và 01 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần 

theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.  

2. Các Phòng, đơn vị: Thực hiện lịch nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc 

khánh năm 2023 lưu ý thực hiện: Bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để 

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

3. Riêng phòng Công chứng số 1 không thực hiện lịch nghỉ cố định vào 

sáng thứ Bảy hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của Phòng 

để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.  

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

Lãnh đạo Sở Tư pháp thông báo đến Trưởng các Phòng, Đơn vị được biết 

và triển khai đến công chức, viên chức, người lao động biết./. 

Nơi nhận: 
GIÁM ĐỐC 
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