
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

PHAN RANG – THÁP CHÀM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /PGDĐT Phan Rang- Tháp Chàm, ngày    tháng 4  năm 2022 

V/v nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân 

kỷ niệm 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). 

 

 

                           Kính gửi: Hiệu trưởng các trường học trực thuộc. 

        Thực hiện Công văn số 846/SGDĐT-TCHC ngày 25/4/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 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),  

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc, như 

sau: 

1. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành Giáo dục thành 

phố được nghỉ nhân kỷ niệm 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) trong 02 

ngày (ngày 30/4/2022 và ngày 01/5/2022). Do ngày 30/4 (Thứ Bảy) và ngày 

01/5 (Chủ nhật) trùng vào ngày nghỉ hàng tuần nên cán bộ, công chức, viên 

chức, nhân viên được nghỉ bù vào ngày 02/5 và 03/5/2022. 

2. Cơ quan, trường học 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, nhà ở của gia đình cán bộ, công chức, viên 

chức, nhân viên toàn Ngành treo cờ Tổ quốc trong 02 ngày (ngày 30/4 và ngày 

01/5/2022).      

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường học trực thuộc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên; 

- Lãnh đạo, CV Phòng GDĐT;                                                                                       

- Website Phòng;                                                                

- Lưu: VT.  

 

 

 

 

 

Trần Thị Hường 
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