UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 840/SGDĐT-VP

An Giang, ngày 06 tháng 4 năm 2022

V/v nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương
(Mùng 10/3 AL), Ngày Chiến thắng (30/4),
Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2022

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 95/TB-UBND
ngày 06/4/2022 về việc Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 AL), Ngày Chiến
thắng (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) và treo cờ tổ quốc năm 2022;
Căn cứ Thông báo số 117/TB-SGDĐT ngày 18/01/2022 của Sở Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2022.
Sở GDĐT hướng dẫn nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 AL), Ngày
Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2022, như sau:
1. Thời gian nghỉ lễ
- Dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 AL) năm 2022, công chức, giáo viên,
nhân viên, học viên và học sinh được nghỉ 03 ngày liên tục, từ ngày 09/4/2022 (thứ
Bảy) đến hết ngày 11/4/2022 (thứ Hai) (do Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay trùng vào
ngày nghỉ cuối tuần nên sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai ngày 11/4/2022).
- Dịp lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2022, công chức, giáo
viên, nhân viên, học viên và học sinh được nghỉ 04 ngày liên tục, từ ngày 30/4/2022
(thứ Bảy) đến hết ngày 03/5/2022 (thứ Ba) (do dịp 30/4, 01/5 năm nay trùng vào ngày
nghỉ cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật nên sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ Hai và thứ Ba
của tuần liền kề).
- Đối với các cơ sở giáo dục không thực hiện nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và
Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị bố trí thời
gian dạy bù phù hợp, đúng quy định của pháp luật.
2. Về việc treo cờ tổ quốc; an toàn giao thông; phòng, chống dịch COVID19; vệ sinh môi trường
- Ngày Giỗ tổ Hùng Vương: treo cờ 01 ngày, vào ngày 10/4/2022 tại trụ sở làm
việc của cơ quan, đơn vị.
- Ngày Chiến thắng (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5): treo cờ 02 ngày, từ ngày
30/4 đến hết ngày 01/5/2022 tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị.
* Chú ý thay những lá cờ cũ, phai màu thành cờ mới để tạo vẻ mỹ quan và thể
hiện sự trang trọng.
- Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về bảo đảm trật tự, an
toàn giao thông; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 dịp nghỉ lễ Giỗ tổ
Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2022.
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- Trước khi nghỉ lễ, các cơ quan, đơn vị tổ chức vệ sinh, chỉnh trang trụ sở,
trường lớp, tạo cảnh quan sạch, đẹp, thẩm mỹ, đồng thời thực hiện niêm phong tất cả
các phòng học, phòng chức năng theo đúng quy định.
3. Về việc trực lễ
Trong thời gian nghỉ lễ (ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/4, Chiến thắng 30/4 và
Quốc tế Lao động 01/05/2022), thủ trưởng phân công người trực cơ quan, đơn vị để
xử lý kịp thời các sự cố xảy ra (nếu có). Nếu xảy ra những sự việc, tình huống bất
thường tại đơn vị, cần báo cáo kịp thời về Sở GDĐT (bằng điện thoại qua số máy
02963.852.578 hoặc gửi mail: vanphong@angiang.edu.vn) để được hướng dẫn, chỉ
đạo giải quyết cụ thể, kịp thời.
Yêu cầu trưởng phòng GDĐT, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai
thực hiện tốt nội dung Văn bản này; báo cáo tình hình, kết quả về Sở GĐĐT (tích hợp
vào báo cáo tháng 5/2022)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, VPS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Tuấn Khanh

