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THÔNG BÁO
Về việc nghỉ lễ, Tết năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động và treo cờ Tổ quốc nhân dịp các ngày lễ, tết năm 2020

Thực hiện Thông báo số 4544/TB-LĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm
2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch
năm 2020 đối 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 tri - xã hội,
UBND tỉnh thông báo việc nghỉ lễ, tết và treo cờ Tổ quốc năm 2020, 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 (sau đây
gọi là công chức, viên chức) nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 liên tục 07 ngày, từ
thứ Năm ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến hết thứ Tư ngày 29 tháng 01 năm
2020 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng
Giêng năm Canh Tý).
Do ngày 25 tháng 01 năm 2020 và ngày 26 tháng 01 năm 2020 (tức
ngày Mùng 1 và Mùng 2 Tết Âm lịch) trùng vào thứ Bảy và Chủ Nhật là
ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày 28 tháng
01 năm 2020 và ngày 29 tháng 01 năm 2020 (tức ngày Mùng 4 và Mùng 5
Tết Âm lịch).
2. Các dịp nghỉ lễ khác thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao
động.
3. Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày 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.
4. Thủ trưởng các sở, ban ngành, hội, đoàn thể, các cơ quan Trung ương
đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố bố trí cán bộ,
công chức, viên chức trực các dịp nghỉ lễ, tết để giải quyết công việc, phục vụ
tốt Nhân dân; đồng thời, tổ chức tổng vệ sinh tạo môi trường xanh, sạch, đẹp
trong khu dân cư, các công trình công cộng, công sở nhân dịp các ngày lễ, tết
trong năm 2020.
5. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và Nhân dân thực hiện treo cờ Tổ quốc
nhân dịp các ngày lễ, tết năm 2020. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, tổ chức
thực hiện treo băng rôn tuyên truyền theo hướng dẫn của Sở Thông tin và
Truyền Thông trong các ngày lễ, tết năm 2020.

UBND tỉnh thông báo để các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, hội đoàn
thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành
phố và toàn thể Nhân dân triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu
giúp việc Tỉnh ủy;
- Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc
Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Các Tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế;
- Đài PT - TH Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng N/cứu,
QTTV, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXlmc539.
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