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UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:            /BQLKKT-ĐTDN 

V/v triển khai ngày nghỉ cụ thể  
Tết Âm lịch, Quốc khánh năm 2023 

 

 

Trà Vinh, ngày        tháng   12   năm 2022 

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong KKT, KCN 

 

 Thực hiện Thông báo số 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 của Bộ trưởng 

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, 

 Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai thông báo cụ thể về ngày nghỉ Tết Âm lịch, 
nghỉ lễ Quốc khánh trong năm 2023 theo quy định tại khoản 3 Điều 112 Bộ luật Lao 

động năm 20191 như sau: 

 1. Đối với dịp nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023: doanh nghiệp 
quyết định lựa chọn phương án nghỉ cụ thể như sau: 

- Đối với dịp nghỉ tết Âm lịch: lựa chọn 01 ngày cuối năm Nhâm Dần và 04 
ngày đầu năm Quý Mão hoặc 02 ngày cuối năm Nhâm Dần và 03 ngày đầu năm Quý 

Mão hoặc 03 ngày cuối năm Nhâm Dần và 02 ngày đầu năm Quý Mão. 

 - Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh: thứ Bảy 02/9/2023 và lựa chọn 01 trong 02 
ngày: thứ Sáu ngày 01/9/2023 hoặc Chủ Nhật ngày 03/9/2023. 

 - Thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 cho 
người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. 

2. Nếu ngày nghỉ lễ, tết tại khoản 1 nêu trên trùng với nghỉ hằng tuần của 

doanh nghiệp thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm 
việc kế tiếp theo khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2019. 

 Ban Quản lý Khu kinh tế thông tin đến các doanh nghiệp biết, thực hiện./. 

Thông báo số 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động 
– Thương binh và Xã hội đăng tải trên website Ban Quản lý Khu kinh tế tại địa chỉ: 

https://teza.travinh.gov.vn/ vào mục Thông tin chỉ đạo điều hành. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở LĐTBXH (ph/h); 
- Lãnh đạo Ban; 
- Lưu: VT, ĐTDN. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 
Lưu Văn Nhạnh 

 

                                                 
1 Theo khoản 3 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019: Hằng năm, ngày nghỉ cụ thể Tết Âm lịch và Quốc Khánh thực 

hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ . 
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