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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 19 tháng 8 năm 2019

V/v treo cờ Tổ quốc, thời gian
nghỉ và trực trong dịp lễ kỷ niệm
Ngày Quốc khánh 02 tháng 9

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Các trường và trung tâm trực thuộc;
- Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện.
Thực hiện Thông báo số 73/TB-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân thành phố về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp
lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh 02 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn
vị thực hiện các nội dung sau:
1. Tất cả các công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục và đào
tạo, học sinh các trường và trung tâm trên địa bàn thành phố được nghỉ 01 ngày
(thứ Hai, ngày 02 tháng 9 năm 2019).
2. Trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị phải phân công lãnh đạo trực; danh
sách và lịch trực gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 29 tháng 8 năm
2019; đồng thời có kế hoạch phân công lực lượng bảo vệ cơ quan, trường học;
phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn trong thời gian nghỉ lễ.
3. Tại trụ sở cơ quan, trường học treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 01 tháng
9 năm 2019 đến hết ngày 02 tháng 9 năm 2019. (Để việc treo cờ Tổ quốc trang
trọng, đề nghị không sử dụng cờ rách, cờ phai màu).
4. Các đơn vị phải làm tốt vệ sinh môi trường trong phạm vi cơ quan, trường
học để tạo cảnh quan sạch, đẹp trước, trong và sau thời gian nghỉ lễ.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm tinh thần
Công văn này. Phòng giáo dục và đào tạo thông báo đến các trường trực thuộc,
đồng thời có kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Công văn này. Trong
quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo ngay về Sở Giáo
dục và Đào tạo (ĐT: 0292.2240374) hoặc ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn
phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (ĐTDĐ: 0985.660.667) để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ;
- Các phòng của Sở;
- Lưu VT.
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