
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

   Số:   

 V/v Nghỉ lễ và treo cờ tổ quốc nhân 

ngày Giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10 

tháng 3 năm Tân Sửu); ngày chiến 

thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 

1/5 năm 2021 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 4 năm 2021 

      Kính gửi: 

     - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;                 

     - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 

Thực hiện Thông báo số 262/TB-UBND ngày 19/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Nghỉ lễ và treo cờ tổ quốc nhân ngày Giỗ tổ Hùng 

Vương (Mùng 10 tháng 3 năm Tân Sửu); ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao 

động 1/5 năm 2021; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Phòng GDĐT các 

huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT thực hiện các nội dung sau: 

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan quản lý 

giáo dục (Sở GDĐT, phòng GDĐT các đơn vị, trường học được nghỉ làm việc: 

- Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 03 năm Tân Sửu): nghỉ 01 ngày 

(Thứ tư, 21/4/2021), không được hoán đổi ngày nghỉ. 

- Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5: nghỉ 04 ngày liên tục, từ 

ngày 30/4/2021 đến hết ngày 03/5/2021 (trong đó ngày 01/5/2021 rơi vào thứ bảy, 

nên ngoài ngày nghỉ chính thức, người lao động được nghỉ thêm 01 ngày thứ hai 

03/5/2021). 

2. Các đơn vị trường học không thực hiện lịch nghỉ cố định ngày thứ Bảy hàng 

tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho 

phù hợp. 

3. Các cơ quan, đơn vị, trường học treo cờ Tổ quốc trong những ngày nghỉ nêu 

trên; thực hiện việc nghỉ lễ, treo cờ Tổ quốc và bố trí người trực cơ quan đúng quy 

định, phòng tránh cháy nổ; tổng vệ sinh nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục.  

4. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trường học có trách nhiệm không 

được lơ là, chủ quan trong những ngày nghỉ lễ, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình 

hình diễn biến dịch Covid-19 và phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, địa bàn dân 

cư trong công tác phòng chống dịch. 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành 

nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh; 

- Đ/c Trần Văn Tuấn-PCT UBND tỉnh;  
- Website Sở GDĐT;  

- Lưu VT, AnhBtv.  

   

        GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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