
UBND TỈNH THANH HÓA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       SỞ TƯ PHÁP                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                     

       Số:          /TB-STP                                Thanh Hóa, ngày       tháng 4 năm 2021 
  

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 

 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2021 

 

Theo lịch nghỉ các ngày lễ, tết trong năm 2021 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội đã công bố, Sở Tư pháp thông báo việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng 

Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2021        

như sau: 

1. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương nghỉ 01 ngày Thứ tư vào ngày 10/3 âm lịch 

(tức ngày 21/4/2021 dương lịch) 

 2. Ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2021, công 

chức, viên chức và người lao động cơ quan nghỉ liền 04 ngày (từ Thứ sáu  

ngày 30/4/2021 đến hết ngày Thứ hai ngày 03/5/2021). 

3. Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị thu xếp cho công chức, viên chức 

và người lao động nghỉ Tết theo đúng chế độ, phân công công việc hợp lý, bảo 

đảm chất lượng, tiến độ công việc của phòng, đơn vị trước và sau kỳ nghỉ. 

4. Văn phòng Sở xây dựng lịch phân công trực trong những ngày nghỉ lễ 

và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

5. Các đơn vị có trụ sở riêng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trực 

trong những ngày nghỉ lễ tại đơn vị nhằm đảm bảo an ninh, trật tự. 

Sở Tư pháp thông báo để các phòng, đơn vị biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                        TL.GIÁM ĐỐC                       

- Lãnh đạo Sở Tư pháp;                 CHÁNH VĂN PHÒNG                    
- Các phòng, đơn vị;       

- Lưu: VT, VP. 

             
                       Nguyễn Thị Oanh 
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