
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

   Số:   

V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2023   

và treo cờ Tổ quốc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

      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. 

 

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2019 Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 và treo cờ Tổ quốc 

như sau: 

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

giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo); các đơn vị, trường 

học được nghỉ làm việc ngày Tết Dương lịch 2023 (ngày 01/01/2023).  

Do Tết Dương lịch 2023 trùng vào ngày nghỉ Chủ Nhật nên công chức, viên 

chức, người lao động trong các cơ quan quản lý giáo dục, các đơn vị, trường học sẽ 

được nghỉ bù vào thứ Hai (ngày 02/01/2023).  

Từ năm 2024 trở về sau việc nghỉ Tết dương lịch thực hiện theo đúng quy 

định của Bộ luật lao động năm 2019 Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khi 

cần thiết theo chỉ đạo của UBND tỉnh thì Sở GDĐT sẽ có thông báo cụ thể. 

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

nêu trên; tổng vệ sinh nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục; phân công cán 

bộ, công chức, viên chức trực cơ quan đúng quy định, tắt tất cả thiết bị không cần 

thiết trước khi rời cơ quan, đơn vị, phòng tránh cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người 

và cơ sở vật chất. 

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng giáo dục 

và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT nghiêm túc 

triển khai và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh; 

- Website Sở GDĐT;  

- Lưu VT, AnhBtv.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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