
UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH MTV 

XỔ SỐ KIẾN THIẾT 

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc 

 

Số:         /XSKT-TCHCKT 

 

       Vĩnh Phúc, ngày      tháng      năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương ( mùng 10/3),  

Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động ( 01/5) năm 2022 

  

 Căn cứ Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều 

kiện lao động và quan hệ lao động; 

Thực hiện Quyết định số 399/QĐ-XSKT ngày 19/07/2021 của Chủ tịch 

công ty ban hành Nội quy lao động của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến 

thiết Vĩnh Phúc; Thỏa ước lao động tập thể của Công ty TNHH một thành viên 

xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc ký ngày 10/02/2020. Công ty thông báo đến Người 

quản lý và Người lao động trong Công ty thời gian nghỉ ngày lễ sau: 

1. Ngày giỗ Tổ Hùng Vương ( mùng 10/3 âm lịch) 

Người quản lý, người lao động công ty được nghỉ lễ 01 ngày 10/4/2022, do 

ngày lễ (mùng 10/3 âm lịch) năm nay trùng vào ngày nghỉ Chủ nhật. Vì vậy, 

người quản lý, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 11/04/2022. 

2. Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động ( 01/5)  

 Người quản lý và người lao động công ty được nghỉ 02 ngày lễ 30/4 và 

1/5. Do ngày 30/4 và 01/5 năm nay trùng vào ngày nghỉ hàng tuần Thứ bảy, Chủ 

nhật nên người quản lý, người lao động công ty sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai, 

ngày 02/5/2022 và thứ Ba, ngày 03/5/2022. 

 Lưu ý: 

 - Công tác thanh hủy vé: Việc thu hồi, kiểm đếm, nhập số thanh hủy, rút 

thưởng vé xổ số kiến thiết trong các ngày nghỉ lễ thực hiện theo lịch phân công. 

 - Trong thời gian nghỉ lễ Người quản lý, người lao động công ty cần nâng 

cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện tốt công tác bảo vệ an 

ninh, quản lý tài sản, phòng cháy chữa cháy. 

  Công ty thông báo đến người quản lý và người lao động được biết để thực 

hiện./. 

      Nơi nhận: 

- Chủ tịch Công ty; 

- GĐ, PGĐ Công ty; 

- Các phòng thuộc Công ty; 

- Đại lý phát hành; 

- Lưu VT, TCHCKT. 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

  Nguyễn Tuấn Hải 
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