UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 783 /SGD&ĐT-VP

Bến Tre, ngày 06 tháng 4 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ Giỗ
tổ Hùng Vương; Ngày chiến
thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao
động 01/5

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Thông báo số 54/TB-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương; Ngày chiến
thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn
vị trực thuộc Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm GDNN-GDTX các
huyện, thành phố thực hiện những nội dung sau:
1. Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế
Lao động 01/5
a) Giỗ tổ Hùng Vương (ngày Mùng 10/3 AL):
Do ngày Mùng 10/3 năm 2022 (AL) trùng vào ngày Chủ nhật (ngày 10
tháng 4 năm 2022); vì vậy cán bộ, công chức, viên chức, người lao các đơn vị
(không tổ chức làm việc và dạy học vào ngày thứ Bảy) được nghỉ 03 ngày (từ
ngày 09 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 11 tháng 4 năm 2022);
Riêng đối với các trường học có tổ chức dạy học ngày thứ Bảy được nghỉ
02 ngày (từ ngày 10 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 11 tháng 4 năm 2022).
b) Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5:
Do Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 trùng vào ngày
Thứ Bảy, Chủ Nhật; vì vậy cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn
vị (không tổ chức làm việc và dạy học vào ngày thứ Bảy) được nghỉ liền 04
ngày (từ ngày 30/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022).
Riêng đối với các trường học có tổ chức dạy học vào ngày thứ Bảy được
nghỉ được nghỉ 03 ngày (từ ngày 30 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 02 tháng 5
năm 2022)
c) Giao Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, bố trí lịch dạy và học ở các cấp học
cho hợp lý, đảm bảo lịch nghỉ theo đúng quy định.
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2. Về treo cờ Tổ quốc
Tại trụ sở làm việc của các cơ quan, trường học treo cờ Tổ quốc:
- Giỗ tổ Hùng Vương: Từ 17 giờ, ngày 09/4 đến hết ngày 10/4/2022;
- Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5: Từ 17 giờ, ngày
29/4 đến hết ngày 01/5/2022.
Lưu ý: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải bố trí lãnh đạo và cán bộ, công
chức, viên chức trực trong các dịp nghỉ Lễ nêu trên để kịp thời giải quyết những
vấn đề đột xuất; nhất là về phòng, chống COVID-19; chỉ đạo thay tất cả cờ cũ, cờ
rách, cờ phai màu bằng cờ mới để tạo vẽ mỹ quan và sự tôn nghiêm trân trọng;
thực hiện việc dọn dẹp vệ sinh cơ quan, bố trí panô, khẩu hiệu trang trí theo hướng
dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Giáo dục và
Đào tạo và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt
các nội dung trên; kịp thời báo cáo về Sở (qua đường dây nóng: Ông Võ Quốc Khanh Phó Chánh Văn phòng - 094 819 0779, Ông Phạm Văn Hùng - Quyền Chánh Thanh tra 090 920 6957) những tình huống đột xuất đồng thời báo cáo tổng hợp tình hình sau kỳ
nghỉ lễ về Văn Phòng Sở qua địa chỉ email vanphong.sobentre@moet.edu.vn trước 17g
ngày 01/5/2022./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Văn phòng UBND tỉnh (để báo cáo)
- Giám đốc Sở GD&ĐT (để b/c);
- Các Phó Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT.
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