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Hậu Giang, ngày 19 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch 2018

Căn cứ Thông báo số 174/TB-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v treo Cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm
2018;
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang thông báo về việc treo Cờ Tổ
quốc và thời gian nghỉ Tết Dương lịch như sau:
1. Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố (thực hiện và chỉ đạo
các đơn vị trực thuộc) và các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT trên địa bàn tỉnh
thống nhất treo Cờ Tổ quốc từ chiều ngày 31 tháng 12 năm 2017 đến hết ngày
01 tháng 01 năm 2018.
2. Nhà giáo và học sinh được nghỉ 01 ngày (ngày 01/01/2018). Yêu cầu
các đơn vị tổ chức làm vệ sinh khuôn viên cơ quan, trường học để tạo cảnh quan
sạch, đẹp trước, trong và sau thời gian nghỉ Tết Dương lịch.
3. Trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2018, yêu cầu Thủ trưởng các
cơ quan, trường học phân công trực Tết Dương lịch, canh gác bảo vệ trật an toàn
cơ quan, trường học, phòng chống cháy nổ tại đơn vị. Khi có trường hợp cần
thiết, phải báo cáo tình hình bằng văn bản hoặc điện thoại về Văn phòng Sở
Giáo dục và Đào tạo theo điện thoại số 0293.3876.267. Email:
vanphong@haugiang.edu.vn.
Nhận được thông báo này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
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