ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐẢ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phức

Đà Nang, ngày 05 thángồlnăm 2018

Số:A /TB-ƯBND

THONG BẢO
Tháne, ¿rrNămM lt' ^//y Treo cò’?nghỉ lễ nhân dịp Tết Âm lịch 2018
Căn cứ Khoản 1, Điều 115, Bộ Luật Lao động của Nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam về việc người lao động được nghỉ làm việc, hưởng
nguyên lương trong những ngày lễ, tết và Thông báo số 5427/TB-LĐTBXH
ngày 22/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết
Âm lịch 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các
■cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, ủ y ban nhân dân thành
phố thông báo việc nghỉ Tet Âm lịch 2018, cụ thể như sau:
1, Nghỉ Tết Ầm lịch:
- Công chức, viên chức nghỉ liền 07 ngày, từ thứ Tư ngày 14 tháng 02
năm 2018 đến hết thứ Ba ngày 20 tháng 02 năm 2018 (tức là từ ngàỵ 29 tháng
Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).
- Đo ngày 17 tháng 02 năm 2018 và 18 tháng 02 năm 2018 (tức ngày
Mùng 2 và Mùng 3 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 19 tháng 02 năm
2018 vấ ngày 20 iháng 02 năm 2018 (tức ngày Mùiig 4 vả Mùng 5 Têt Am
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2. Tất cả các cơ quan, đom vị, hộ nhân dân và các tàu thuyền trên địa bàn
thành phố thực hiện treo cờ Tổ quốc trong 04 (bốn) ngày, kể từ ngày
15/02/2018 đến hết ngày 18/02/2018.
3. Các đơn vị phục vụ công cộng và bảo vệ an ninh, trật tự có kế hoạch
bố trí cán bộ làm việc liên tục trong thời gian nghỉ lễ, sau đó sẽ nghỉ bù.
4. Các cơ quan, đơn vị thục hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ
phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác
phục vụ tổ chức, nhân dân.
5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiêm túc việc trực cơ quan,
bảo đảm an ninh trật tự trong những ngày nghỉ Tết Âm lịch 2018./.

Nơi nhận :
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT và các PCT UBND TP;
- Văn phòng TU, các ban của Đảng;
- Cấc sỏ, ban, ngành, doàn thể;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn TP;
- UBND các quận, huyện

(để triển khai thực hiện trên địa bàn);
TTTHVN tại ĐN, Báo ĐN; Đài PTTHĐN
(để thông báo);
Văn phòng UBNI) TP: CVP, các PCVP,
các phòng: TH, HC-TC;
- Lưu VT, KGVX.
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