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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2021

V/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ nhân
ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày
Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế
Lao động 01-5 năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Thông báo số 163/TB-UBND ngày 19/4/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm
46 năm ngày Chiến thắng (30/4/1975 – 30/4/2021) và ngày Quốc tế Lao động 01/5
năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các phòng giáo dục và đào tạo và
các đơn vị trực thuộc Sở (gọi chung là các đơn vị, trường học) một số nội dung sau:
1. Việc treo cờ Tổ quốc: Các đơn vị, trường học treo cờ Tổ quốc trong các
ngày sau:
- Ngày 21/4/2021 (tức mùng 10 tháng 3 năm Tân Sửu);
- Ngày 30/4/2021 và 01/5/2021.
2. Việc nghỉ Lễ: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn
vị, trường học được nghỉ Lễ các ngày sau:
- Nghỉ 01 ngày vào thứ Tư, ngày 21/4/2021 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch);
- Nghỉ 04 ngày từ thứ Sáu, ngày 30/4/2021 đến hết thứ Hai, ngày 03/5/2021
(nghỉ bù cho thứ Bảy, ngày 01/5/2021 trùng vào ngày nghỉ hàng tuần).
3. Trong thời gian nghỉ Lễ, các đơn vị, trường học cần có kế hoạch phòng
cháy, chữa cháy và bố trí người trực đơn vị, trường học.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học triển khai thực hiện
các nội dung trên./.
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