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Số: 15 /TB-SGDĐT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ tổ Hùng Vương,
ngày Chiến thắng (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2018
________________________

Thực hiện Thông báo số 36/TB-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2018 của
UBND tỉnh Đồng Tháp về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ tổ Hùng
Vương, ngày Chiến thắng (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2018;
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ
quốc ngày Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng (30/4) và Quốc tế Lao động
(01/5) năm 2018 như sau:
1. Thời gian nghỉ
1.1. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương
Ngày Giỗ tổ Hùng Vương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
(CB, CC, VC, NLĐ) đang công tác trong ngành GDĐT được nghỉ 01 ngày, ngày
25 tháng 4 năm 2018.
1.2. Ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5)
Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày quốc tế Lao động (01/5) CB, CC, VC,
NLĐ được nghỉ 30/4/2018 và 01/5/2018.
Như vậy, dịp lễ 30/4 và 01/5 năm 2018 CB, CC, VC, NLĐ được nghỉ 04
ngày liên tục, từ thứ Bảy (ngày 28 tháng 4 năm 2018) đến hết thứ Ba (ngày 01
tháng 5 năm 2018).
2. Việc thực hiện chương trình dạy học
Việc dạy bù trong các ngày nghỉ lễ do Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở
và Trưởng phòng các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố căn cứ điều kiện thực
tế của đơn vị để quyết định.
3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và Trưởng Phòng phòng GDĐT
các huyện, thị xã, thành phố:
- Có kế hoạch phân công lãnh đạo, công chức, nhân viên trực giải quyết
công việc đột xuất trong các ngày nghỉ lễ và bảo vệ an toàn cơ quan.

- Treo cờ Tổ quốc tại cơ quan và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động treo cờ Tổ quốc tại nhà riêng trong các ngày 25 tháng 4, ngày 30
tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2018.
- Thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh
nghỉ lễ an toàn, tiết kiệm và không vi phạm pháp luật.
- Báo cáo kịp thời về Sở các sự việc bất thường xảy ra trong các ngày nghỉ.
Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Trưởng phòng
Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt tinh thần Thông báo này./.
Nơi nhận:
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- Lưu: VT, M, 05b.
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