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THÔNG BÁO 

Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022 

 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019; Thông báo số 119/TB-LĐTBXH 

ngày 14/01/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch 

và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động; UBND tỉnh thông báo nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022 như sau: 

1. 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 trên địa bàn tỉnh nghỉ 

lễ Quốc khánh năm 2022 từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 02/9/2022 . 

2. Do ngày nghỉ lễ Quốc khánh liền kề với ngày nghỉ cuối tuần, thời gian 

nghỉ kéo dài, yêu cầu các cơ quan, đơn vị bố trí sắp xếp các bộ phận trực, làm việc 

hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân 

dân và công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Căn cứ vào điều kiện thực tế, người sử dụng lao động bố trí cho người lao 

động không thuộc đối tượng tại Khoản 1 Thông báo này được nghỉ lễ Quốc khánh 

năm 2022 như sau: 

- Ngày 02/9 dương lịch và lựa chọn 01 ngày liền trước hoặc sau ngày 02/9; 

- Thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022 cho người lao động 

trước khi thực hiện ít nhất 10 ngày; 

- Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc 

khánh năm 2022 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức. 

4. Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh 

doanh và nhân dân trong tỉnh treo cờ Tổ quốc ở công sở và gia đình trong ngày lễ 

Quốc khánh năm 2022. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương 

treo cờ, Pano, biểu ngữ và tổ chức các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan 

phù hợp trước và trong ngày lễ Quốc khánh năm 2022./. 

Nơi nhận:         
- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH Quảng Nam; 

- Các doanh nghiệp; 

- Các phòng, đơn vị - VPUBND tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KGVX (Hậu). 
 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

[daky] 
                          

Võ Văn Viên 
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