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THÔNG BÁO 
 

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 trên địa bàn tỉnh Bình Định  

———— 
     

  

 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; UBND tỉnh Thông 

báo lịch nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh 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, doanh nghiệp và 

những người sử dụng lao động khác trên địa bàn tỉnh thực hiện lịch nghỉ tết Âm 

lịch và nghỉ lễ Quốc khánh trong năm 2023 theo Thông báo số 5034/TB-LĐTBXH 

ngày 07/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đính kèm). 

2. Lãnh đạo tỉnh tổ chức họp giao ban đầu năm với lãnh đạo các các Sở, ban, 

ngành, hội, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố để 

nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Trụ 

sở UBND tỉnh (Phòng họp A) vào lúc 8 giờ 30 phút thứ Sáu ngày 27/01/2023 

Dương lịch (tức mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão).  

3. Giám đốc các Sở, ban, ngành, lãnh đạo các hội, đoàn thể của tỉnh, Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm tình hình diễn biến trước, trong và 

sau tết Âm lịch năm 2023 để phản ảnh, báo cáo tình hình kịp thời cho Văn phòng 

UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo chung. 

UBND tỉnh thông báo để các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh; UBND 

các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- CT, các PCT UBND tỉnh;   

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;  

- Các Ban thuộc Tỉnh ủy;                                      

- VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; UBND tỉnh;  

- VP: BCHQS tỉnh; Công an tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;  

- Báo Bình Định, Đài PT&TH Bình Định; 

- Các DNNN đóng trên địa bàn tỉnh;       

- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- HĐND; UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- Các Phòng: HC-TC, QT-TV; 

- Lưu: VT, K20. 
 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

 

Lâm Hải Giang 
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