UBND TỈNH GIA LAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 811 /SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 06 tháng 4 năm 2022

V/v nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân
dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương,
chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày
giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện.
Thực hiện Thông báo số 58/TB-VP ngày 05/4/2022 của Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ
Hùng Vương, chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu
các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể sau:
1. Về treo cờ Tổ quốc: Các cơ quan, đơn vị treo cờ Tổ quốc chào mừng
từ chiều ngày 29/4/2022 đến hết ngày 01/5/2022.
2. Về nghỉ Lễ
a) Dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch): Được nghỉ liên
tiếp 03 ngày, từ thứ Bảy ngày 09/4/2022 đến hết thứ Hai ngày 11/4/2022.
Các đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ nhật
hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch thực tế, Thủ trưởng các đơn vị
quyết định nghỉ ngày thứ Bảy ngày 09/4/2022 để viên chức và người lao động
được nghỉ 03 ngày (từ thứ Bảy ngày 09/4/2021 đến hết thứ Hai ngày 11/4/2022)
và bố trí lịch dạy bù phù hợp theo từng đơn vị, đảm bảo tiến độ thực hiện kế
hoạch thời gian năm học 2021-2022 theo quy định.
b) Dịp nghỉ lễ 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975 - 30/4/2022) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 được nghỉ liên tiếp 04
ngày, từ thứ Bảy ngày 30/4/2022 đến hết thứ Ba ngày 03/5/2022.
Các đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ nhật
hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch thực tế, Thủ trưởng các đơn vị
quyết định nghỉ ngày thứ Ba ngày 03/5/2022 để viên chức và người lao động
được nghỉ 04 ngày (từ thứ Bảy ngày 30/4/2022 đến hết thứ Ba ngày 03/5/2022)
và bố trí lịch dạy bù phù hợp theo từng đơn vị, đảm bảo tiến độ thực hiện kế
hoạch thời gian năm học 2021-2022 theo quy định.
3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết và thực hiện; đồng thời có kế
hoạch bố trí lãnh đạo và cán bộ trực đảm bảo an ninh, an toàn tài sản, phòng
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chống cháy nổ; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học
sinh, sinh viên, học viên thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch Covid-19,
chấp hành tốt Luật an toàn giao thông trong các ngày nghỉ.
Trong thời gian nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 01/5, tất cả các
cơ quan, đơn vị thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo những vấn đề
nổi cộm, phức tạp phát sinh như: công tác an toàn giao thông; phòng, chống
cháy nổ, phòng chống dịch Covid-19 và các vấn đề đáng chú ý khác; gửi về văn
phòng Sở Giáo dục và Đào tạo trước 08 giờ ngày 04/5/2022 qua hộp thư email:
vanphong.sogialai@moet.edu.vn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Báo cáo nhanh tình hình đột xuất về Sở Giáo dục và Đào tạo theo số điện
thoại: 0913 419 418 (đ/c Định, Giám đốc Sở); 0983 451 679 (đ/c Thảo, Chánh
Văn phòng) để có hướng giải quyết, chỉ đạo kịp thời.
Sau thời gian nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 01/5, yêu cầu các
cơ quan, đơn vị ổn định nề nếp dạy học và làm việc bình thường.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
`

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng CMNV Sở;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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