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THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Tết Chôl - Chnăm - Thmây 2018
_______________

Căn cứ Thông báo số 41/TB-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2018 của
UBND tỉnh V/v nghỉ Tết Chôl - Chnăm - Thmây 2018;
Nhằm tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh đón Tết
cổ truyền Chôl - Chnăm - Thmây theo tinh thần “đoàn kết, vui tươi, lành mạnh,
tiết kiệm và an toàn”, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer,
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang thông báo đến cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên và học sinh người dân tộc Khmer đang công tác, học tập ở các
cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được nghỉ đón Tết Chôl - Chnăm Thmây 03 ngày, kể từ ngày 14 tháng 4 đến hết ngày 16 tháng 4 năm 2018.
Nhận được thông báo này, yêu cầu lãnh đạo: Phòng GD&ĐT các huyện,
thị xã, thành phố, Trung tâm GDNN – GDTX huyện, thị xã và các đơn vị trực
thuộc Sở GD&ĐT triển khai thực hiện./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Tỉnh ủy Hậu Giang (để báo cáo);
- Hội đồng nhân dân tỉnh (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở (để chỉ đạo);
- Công đoàn giáo dục tỉnh (để phối hợp);
- Các phòng chức năng thuộc Sở;
- Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT.
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Để thực hiện

