SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRƯỜNG THPT THỚI LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 98/THPTTL
V/v treo cờ Tổ quốc, thời gian
nghỉ và trực trong dịp lễ: Giỗ Tổ
Hùng Vương, ngày Giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước và ngày
Quốc tế Lao động.

Thới Lai, ngày 06 tháng 4 năm 2022

Kính gởi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Viên chức và người lao động Trường THPT Thới Lai;
- Toàn thể học sinh Trường THPT Thới Lai.

Thực hiện Công văn số 907/SGDĐT-VP ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Sở
Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và
trực trong dịp lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước và ngày Quốc tế Lao động. Hiệu trưởng Trường THPT Thới Lai triển khai
thực hiện, cụ thể như sau:
1. Viên chức, người lao động và học sinh Trường THPT Thới Lai được
nghỉ vào dịp lễ như sau:
- Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 Âm lịch): Viên chức,
người lao động và học sinh Trường THPT Thới Lai được nghỉ bù trước 01 ngày
(thứ Bảy, ngày 09 tháng 4 năm 2022).
- Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động
1/5: Viên chức, người lao động và học sinh Trường THPT Thới Lai được nghỉ 03
ngày liên tục, từ ngày 30 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 02 tháng 5 năm 2022.
2. Bộ phận Hành chính - Quản trị phân công Bảo vệ treo cờ Tổ quốc nhân
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương từ chiều ngày 06 tháng 4 đến hết ngày 11 tháng 4 năm
2022; treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và
Ngày Quốc tế Lao động từ chiều 29 tháng 4 đến hết ngày 01 tháng 5 năm 2022,
tham mưu phân công cán bộ quản lý trực (danh sách và lịch trực gửi về Văn phòng
Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 08 tháng 4 năm 2022).
3. Bộ phận Cơ sở vật chất phân công lực lượng bảo vệ nhà trường và phòng,
chống cháy nổ; phân công làm tốt vệ sinh môi trường trong và xung quanh nhà
trường để tạo cảnh quan sạch, đẹp trước, trong và sau thời gian nghỉ Lễ.

4. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền cho cán
bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đảm
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bảo an toàn giao thông, bảo vệ an ninh trật tự, cảnh giác và phòng chống các loại
tội phạm trong thời gian nghỉ lễ.
Hiệu trưởng yêu cầu các bộ phận thực hiện nghiêm các nội dung trên. Trong
quá trình thực hiện, nếu có khó khăn cần báo cáo ngay để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Định

