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TỈNH NINH BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TB-UBND Ninh Bình, ngày        tháng      năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 
 

Thực hiện Thông báo số 4875/TB-LĐTBXH ngày 10/12/2020 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội về nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 

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 trị - xã hội, doanh nghiệp và 

những người sử dụng lao động khác, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo lịch nghỉ 

Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 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 được bố trí nghỉ 

như sau: 

a) Nghỉ Tết Âm lịch năm 2021: liền 07 ngày từ thứ Tư ngày 10 tháng 02 

năm 2021 đến hết thứ Ba ngày 16 tháng 02 năm 2021 (tức là từ ngày 29 tháng 

Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu). 

b) Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021: 04 ngày từ thứ Năm ngày 02 tháng 9 

năm 2021 đến hết Chủ nhật ngày 05 tháng 9 năm 2021. Trong đó 02 ngày nghỉ lễ 

Quốc khánh và 02 ngày là ngày nghỉ hằng tuần. 

c) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phân công, bố trí sắp xếp các bộ phận 

trực, làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục trong các đợt nghỉ trên, bảo 

đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân. 

d) Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, 

Chủ nhật hằng 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. 

2. Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy đinh tại khoản 1 của 

Thông báo này, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết 

Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 như sau: 

a) Thời gian nghỉ tết Âm lịch là: 01 ngày cuối năm Canh Tý và 04 ngày 

đầu năm Tân Sửu hoặc 02 ngày cuối năm Canh Tý và 03 ngày đầu năm Tân Sửu. 
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b) Thời gian nghỉ Quốc khánh là 02 ngày (gồm thứ Năm ngày 02 tháng 9 

năm 2021 và lựa chọn 1 trong 02 ngày: thứ Tư ngày 01 tháng 9 năm 2021 hoặc 

thứ Sáu 03 tháng 9 năm 2021). 

c) Thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh cho người lao 

động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, 

người sử dụng lao động khác trên địa bàn tỉnh và Nhân dân biết, thực hiện, tiện 

liên hệ công việc./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

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

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Đài PT&TH, Báo Ninh Bình; 

- Lưu VT, VP6, VP2. 
        BT_VP6 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Đặng Đức Tân 
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