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THÔNG BÁO
Nghỉ lễ Chiến thắng 30/4

và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2022

Căn cứ Thông báo số 254/TB-UBND ngày 25/4/2022 của UBND huyện về 
việc Nghỉ lễ và tổ chức lễ viếng Đền tưởng niệm Trường An, Nhà lưu niệm nơi 
thành lập Đảng bộ huyện, Đài chiến thắng Thượng Đức, Bia Tưởng niệm Đoàn 
Pháo binh 577 và nghĩa trang liệt sĩ các xã, thị trấn nhân dịp lễ Chiến thắng 30/4 và 
Ngày Quốc tế Lao động 01/5; Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường học 
triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Dịp lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2022, cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện được nghỉ 04 ngày liên tục, 
từ thứ Bảy ngày 30/4/2022 đến hết thứ Ba ngày 03/5/2022 (do dịp 30/4, 01/5 năm 
nay trùng vào ngày nghỉ cuối tuần liền kề).

+ Đối với các trường không có kế hoạch dạy học ngày thứ Bảy được nghỉ 
liền 04 ngày (từ ngày 30/4/2022 đến hết thứ Ba ngày 03/5/2022).

+ Đối với các trường có kế hoạch dạy học ngày thứ Bảy được nghỉ 03 ngày
(từ ngày 30/4/2022 đến hết thứ Hai ngày 02/5/2022).

2. Do các ngày nghỉ liền kề với ngày nghỉ cuối tuần nên thời gian nghỉ dài; 
Phòng GDĐT yêu cầu các trường học phải có kế hoạch phân công trực, bảo vệ; 
thực hiện nghiêm túc lịch trực, bảo vệ để xử lý kịp thời những công việc đột xuất 
trong những ngày nghỉ lễ và bố trí thời gian dạy bù chương trình phù hợp.

3. Các trường học trong huyện treo cờ Tổ quốc 02 ngày, từ ngày 30/4 đến hết 
ngày 01/5/2022.

Trên đây là Thông báo nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 
năm 2022, Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường học thực hiện nghiêm túc 
tinh thần Thông báo này./.

Nơi nhận:
- Sở GDĐT;
- UBND huyện:
- Lãnh đạo và chuyên viên PGDĐT;
- Các trường học;
- Lưu VP.

        TRƯỞNG PHÒNG
         

    #ChuKyLanhDao        
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