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THÔNG BÁO
Lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2019
Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2012; Thông báo số 50/TB-UBND ngày
06/9/2018 của UBND tỉnh về việc nghỉ lễ, tết năm 2019; theo đề nghị của Công
đoàn giáo dục tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tới các đơn vị trong
ngành lịch nghỉ dịp Tết dương lịch năm 2019 như sau:
- Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm
GDNN - GDTX, trung tâm THNN&HN và cơ quan quản lý (phòng, Sở
GD&ĐT) trong toàn tỉnh thực hiện lịch nghỉ Tết dương lịch 4 ngày: từ ngày
29/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019.
- Các trường THCS và THPT nghỉ 3 ngày: từ ngày 30/12/2018 đến hết
ngày 01/01/2019.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong
ngành bố trí, sắp xếp các hoạt động giáo dục hợp lý, phù hợp với kế hoạch thời
gian năm học theo quy định, không được cắt xén chương trình; phân công lãnh
đạo, nhân viên trực giải quyết công việc đột xuất (nếu có); quán triệt cán bộ,
giáo viên, học sinh, học viên chấp hành tốt luật lệ giao thông, giữ gìn an ninh
trật tự trong thời gian nghỉ./.
Nơi nhận:
- Các đ/c lãnh đạo Sở;
- Thường trực Công đoàn ngành;
- Phòng GD&ĐT huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Các phòng ban Sở.
- Lưu: VT, VP.H.6.
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