
 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SGDĐT-TCHC Ninh Thuận, ngày    tháng 4  năm 2021 

V/v nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc 

nhân Ngày giỗ tổ Hùng Vương, 

ngày giải phóng miền Nam 

thống nhất đất nước và Ngày 

Quốc tế lao động  

 

 

                           Kính gửi:  

 - Phòng GDĐT huyện, thành phố; 

                              - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

 - Trưởng phòng chức năng Sở. 

  

Thực hiện Thông báo số 60/TB-UBND ngày 15/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận, về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày giỗ tổ 

Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế 

lao động, 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân 

Ngày giỗ tổ Hùng Vương (10 tháng 3 âm lịch), ngày giải phóng miền Nam 

thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5), như sau: 

1. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giáo 

dục tỉnh Ninh Thuận được nghỉ nhân Ngày giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 

3 âm lịch) vào ngày 21/4/2021 (Thứ tư); Ngày giải phóng miền Nam thống 

nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động vào 02 ngày 30/4/2021 và 01/5/2021. 

Do ngày 01/5 (Thứ bảy) trùng với ngày nghỉ hàng tuần theo quy định nên cán 

bộ, công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày 03/5/2021 (Thứ hai). 

2. Cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường, trung tâm thực hiện nghỉ Lễ phải 

bố trí, sắp xếp trực cơ quan để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công 

tác phòng chống dịch và phục vụ tổ chức, nhân dân. 

3. Các cơ quan, trường học, trung tâm, nhà ở của gia đình cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động toàn Ngành treo cờ Tổ quốc trong 03 ngày 

21/4/2021, ngày 30/4/2021 và ngày 01/5/2021. Việc treo khẩu hiệu tại các cơ 

quan quản lý giáo dục, trường học, trung tâm thực hiện theo hướng dẫn của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.      

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng GDĐT huyện, thành phố, 

Thủ trưởng các đơn vị Sở, Trưởng phòng chức năng Sở triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                                        

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Công đoàn GD tỉnh;  

- CB, CC Sở;      

- Website Sở;                                                                

- Lưu: VT, P.TCHC.  

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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