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THÔNG BÁO
V/v nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Quốc khánh 02/9/2018
Căn cứ Thông báo số 36/TB-SGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Sở
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Quốc
khánh 02/9/2018.
Phòng GDĐT thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Quốc khánh
02/9/2018 như sau:
1. Ngày Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2018 trùng vào ngày Chủ
nhật nên cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh (CB, GV, NV, HS) đang công
tác trong ngành Giáo dục được nghỉ bù vào ngày thứ Hai, 03 tháng 9 năm 2018.
Như vậy, dịp Lễ Quốc khánh năm 2018 CB, GV, NV, HS được nghỉ liên tục 03
ngày, từ ngày thứ Bảy (ngày 01 tháng 9 năm 2018) đến hết ngày thứ Hai (ngày
03 tháng 9 năm 2018).
2. Việc thực hiện chương trình trong các ngày nghỉ lễ do Hiệu trưởng nhà
trường căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để quyết định.
3. Hiệu trưởng các trường có kế hoạch phân công cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên trực giải quyết công việc đột xuất trong các ngày nghỉ lễ và bảo vệ an
toàn cơ quan, phòng chống cháy nổ tại đơn vị. Treo cờ Tổ quốc tại trường học
và chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động treo cờ Tổ quốc tại
nhà riêng trong ngày 02 tháng 9 năm 2018. Thông báo cho CB, GV, NV, HS
nghỉ lễ an toàn, tiết kiệm và không vi phạm pháp luật; Kịp thời báo về Phòng
GDĐT các sự việc bất thường xảy ra trong các ngày nghỉ.
Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường trực thuộc thực hiện tốt tinh
thần thông báo này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo PGD;
- Tổ trưởng các tổ PGD;
- Lưu: VT, QC (01).
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