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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 22 tháng 12 năm 2020

V/v treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ
Tết, tổ chức trực Tết Dương lịch
năm 2021

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện và thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện và thành phố;
- Trường phổ thông Hermann Gmeiner Bến Tre.
Thực hiện Thông báo số 215/TB-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc năm 2021, Sở Giáo dục
và Đào tạo (GD&ĐT) chỉ đạo Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc
Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Treo Quốc kỳ
Các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh treo Quốc kỳ từ 06
giờ sáng đến hết ngày 01 tháng 01 năm 2021.
Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc nhắc nhở việc treo Quốc kỳ theo đúng quy định;
thay tất cả cờ cũ, cờ rách, cờ phai màu bằng cờ mới để tạo vẻ mỹ quan và sự tôn nghiêm
trân trọng; đồng thời dọn dẹp, vệ sinh môi trường xung quanh và trong khuôn viên cơ
quan, trường học.
2. Thời gian nghỉ Tết
Đối với cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh: Cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động và học sinh nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 từ thứ Sáu
(ngày 01 tháng 01 năm 2021) đến hết Chủ Nhật (ngày 03 tháng 01 năm 2021). Như
vậy, dịp Tết Dương lịch, nghỉ liên tục 03 ngày, từ thứ Sáu, ngày 01/01/2021 đến hết Chủ
Nhật, ngày 03/01/2021.
Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo đảm bảo thông suốt các hoạt động
chuyên môn trước và sau kỳ nghỉ Tết; tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy,
chủ động tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy; rà
soát các phương tiện, thiết bị theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy;
không để xảy ra cháy nổ tại các cơ quan, đơn vị.
3. Về việc trực Tết
Các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh sắp xếp cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình được nghỉ đúng quy định và có
kế hoạch bố trí trực cơ quan, đơn vị trong ngày nghỉ tết Dương lịch để kịp thời giải quyết
các công việc phát sinh.
Sở GD&ĐT yêu cầu Phòng GD&ĐT, Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành
phố, các đơn vị trực thuộc Sở và Trường phổ thông Hermann Gmeiner Bến Tre, triển
khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Website Sở;
- Lưu: VT.
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