
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:   

V/v nghỉ lễ và treo cờ tổ quốc nhân ngày  

Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

     

Kính gửi:   

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các phòng thuộc Sở GDĐT; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.  

 

Thực hiện Thông báo số 587/TB-UBND ngày 23/8/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc Nghỉ lễ và treo cờ tổ quốc nhân ngày Quốc khánh nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022); Sở Giáo dục và Đào tạo  
hướng dẫn Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Các phòng thuộc Sở 

GDĐT;  Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT (sau đây gọi là các đơn vị)  tổ chức nghỉ 

Lễ Quốc khánh 2/9 như sau: 

1. Nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2022 

Công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong toàn 

ngành nghỉ Lễ Quốc khánh 02 ngày, từ ngày 01/9/2022 (Thứ năm) đến hết 

ngày 02/9/2022 (Thứ sáu). 

2. Treo cờ Tổ quốc 

Các cơ quan quản lý giáo dục, đơn vị, trường học treo cờ Tổ quốc trong ngày 

nghỉ nêu trên. 

3. Về việc trực Lễ quốc khánh năm 2022 

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học bố trí lực lượng trực hợp lý để kịp 

thời giải quyết những vấn đề đột xuất tại đơn vị. 

Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo, đảm bảo thông suốt các hoạt động chuyên môn 

trước, trong và sau Lễ; chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát các phương tiện, thiết bị 

đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, tổng vệ sinh làm sạch, 

đẹp trường học; đồng thời không được lơ là, chủ quan trong những ngày nghỉ lễ, 

thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến dịch Covid-19, dịch Sốt xuất 

huyết, các dịch bệnh truyền nhiễm khác, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, 

đơn vị, trường học. 

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo về 



2 

Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở) khi có nội dung đột xuất phát sinh để 

kịp thời chỉ đạo xử lý./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Vp UBND tỉnh (b/c); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, AnhBtv. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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