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THÔNG BÁO
Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017
____________________
Căn cứ Thông báo số 38/TB-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Uỷ
ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc treo Cờ Tổ quốc và nghỉ Giỗ Tổ Hùng
Vương năm 2017;
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang thông báo về việc treo Cờ Tổ
quốc và thời gian nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017 như sau:
- Trường dạy trẻ khuyết tật, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trung
tâm GDTX tỉnh, thị xã Ngã Bảy; Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành
phố; các trường THPT, PTDTNT thống nhất treo Cờ Tổ quốc từ chiều ngày
05 tháng 4 năm 2017 đến hết ngày 06 tháng 4 năm 2017.
- Tất cả cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, công nhân viên và học
sinh được nghỉ 01 ngày (ngày 06/4/2017).
Trong thời gian nghỉ Lễ, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức phân
công cán bộ trực, bảo vệ trật tự an toàn, phòng chống cháy nổ tại cơ quan,
đơn vị. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng
mắc hoặc có yêu cầu thì báo cáo tình hình bằng văn bản hoặc điện thoại về
Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo theo điện thoại số 0711.3.876.2670711.3.878.913; fax: 0711.3.878.945.
Nhận được thông báo này, yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện một
cách nghiêm túc./.
KT.GIÁM ĐỐC
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- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- TTGDTX tỉnh, thị xã Ngã Bảy;
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