
UBND TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
___________________ _____________________________________________________ 

  

       Số:  3377/SGDĐT-HCQT Long An, ngày 16 tháng 12 năm 2019 
V/v nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc  

nhân Tết Dương lịch năm 2020 

 

  

      Kính gửi:   

      - Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; 

      - Thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở. 

 

  Thực hiện Thông báo số 542/TB-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh 

Long An về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Tết Dương lịch năm 2020, Sở GD&ĐT 

hướng dẫn như sau: 

  1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị,  

trường học; giáo viên và học sinh trong các cơ sở giáo dục được nghỉ 01 ngày- thứ 

Tư (ngày 01 tháng 01 năm 2020). Thời gian nghỉ học và tập trung lại học sinh, các 

trường học phải công khai để PHHS biết.  

  2. Cơ quan, trường học treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 31/12/2019 đến hết 

ngày 01/01/2020; treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.  

3. Trong thời gian nghỉ, các đơn vị, trường học phải bố trí trực 24/24 giờ để 

đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, chống mất cắp; dọn dẹp vệ sinh môi 

trường, đảm bảo cảnh quan xanh-sạch-đẹp… Khi có tình hình đột xuất phải báo cáo 

nhanh về Sở GD&ĐT (Phòng HC-QT, số điện thoại 0272.3826394) hoặc báo cáo 

trực tiếp cho Giám đốc và Phó Giám đốc Sở. 

Trên đây là nội dung hướng dẫn về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Tết 

Dương lịch năm 2020, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:         KT. GIÁM ĐỐC   

- Như trên;                                                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC  
- Ban Giám đốc Sở; 

- CĐ ngành GD; 

- Các Phòng Sở, Thanh tra Sở;  

- Lưu: VT, HCQT.         

          Phan Thị Dạ Thảo  
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