
 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO 

V/v Nghỉ lễ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2023 

Kính gửi: Toàn thể nhân sự trong Công ty 

Thông báo toàn thể nhân sự thời gian nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023 như sau:  

1. Nghỉ Tết Dương lịch 

Người lao động được nghỉ Tết dương lịch 02 ngày gồm: ngày 01/01/2023 (Chủ nhật) & ngày 

02/01/2023 (Thứ 2 – Nghỉ bù) 

2. Nghỉ Tết nguyên đán 2023 

Người lao động được nghỉ Tết nguyên đán từ ngày 19/01/2023 (nhằm ngày 28/12 âm lịch) đến 

hết ngày 29/01/2023 (nhằm ngày 08/01 âm lịch).  

* Lưu ý: - Số ngày nghỉ hưởng lương 6 ngày đã bao gồm ứng 1 ngày phép năm của tháng 

01/2023 (từ ngày 21 – 27/01/2023) 

      - Số ngày nghỉ không hưởng lương 3 ngày (gồm ngày 19, 20, 28/01/2023) 

3. Trách nhiệm 

- Trưởng bộ phận có trách nhiệm phổ biến cho nhân sự bộ phận mình toàn bộ nội dung thông 

báo này; sắp xếp công việc, thu dọn vệ sinh trước khi nghỉ lễ. 

- Người lao động có nhu cầu đăng ký nghỉ thêm, đề nghị trao đổi với quản lý trực tiếp trước 

ngày 20.12.2022 để được phê duyệt nghỉ thêm. Thời gian xin nghỉ thêm sẽ được khấu trừ vào 

phép năm 2022 (nếu có) (nhưng không quá 7 ngày liên tục theo Quy định của Công ty). 

Chúc Toàn thể nhân sự OPEN END JSC cùng gia đình đón tết cổ truyền ấm áp, đón xuân vui 

tươi, đón năm mới thắng lợi mới! 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2022 

                                                                                          

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN OPEN END 

Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, TP.HCM 

028 73022 888 

info@openend.vn 

OpenEnd.vn 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lưu VT 


