UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số741 /SGD&ĐT -VP

Nghệ An, ngày20 tháng 4 năm 2021

V/v nghỉ Lễ Giổ Tổ Hùng Vương,
Ngày Chiến thắng 30/4 và
Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Thông báo số 4875/TB-LĐTBXH ngày 10/12/2020 của Bộ Lao
động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm
2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Căn cứ Chương
trình công tác tháng 4 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị,
trường học nghỉ dịp Lễ Giổ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày
Quốc tế lao động 1/5 năm 2021 như sau:
I. Thời gian nghỉ:
1. Ngày nghỉ Lễ Giổ Tổ Hùng Vương:
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành giáo dục và đào
tạo được nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày: ngày 21 tháng 4 năm 2021 (tức
ngày 10 tháng 3 năm Tân Sửu).
2. Dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5:
Cán bộ, công chức của Sở GD&ĐT; phòng GD&ĐT các huyện, thành,
thị, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung
tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An
được nghỉ Lễ (30/4 và 01/5/2021) theo quy định, cụ thể:
a) Đối với các đơn vị thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày/tuần vào thứ
Bảy và Chủ Nhật: được nghỉ liền 04 ngày, từ thứ Sáu ngày 30/4 đến hết thứ Hai
ngày 03/5/2021 (trong đó, ngày 30/4 và 01/5 là ngày nghỉ lễ theo quy định Điều
112 Bộ luật Lao động 2019; ngày 02/5 là ngày nghỉ lễ hằng tuần và ngày 03/5
là ngày nghỉ bù cho ngày 01/5 theo quy định tại Điều 111 Bộ luật Lao động
2019)
b) Đối với các đơn vị chỉ nghỉ cố định ngày Chủ Nhật hàng tuần: được
nghỉ liền 03 ngày, từ thứ Sáu ngày 30/4 đến hết ngày Chủ Nhật 02/5/2021 (theo
quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019).
II. Những việc cần thực hiện:
- Thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại cơ quan, đơn vị, trường học từ ngày
29/4/2021 đến hết ngày 02/5/2021.

- Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND
tỉnh và của Ngành, đồng thời duy trì công tác ứng trực sẵn sàng triển khai các
phương án, nhiệm vụ được phân công của UBND tỉnh và của Ngành.
- Trong thời gian nghỉ Lễ, các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc trực và
bảo vệ cơ quan, trường học; phối hợp chặt chẽ với công an địa phương, để có
các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang
thiết bị, phòng chống cháy nổ…; Tuyên truyền, giáo dục, triển khai đến học sinh
về thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an
toàn giao thông; không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Thực hiện
nghiêm túc quy tắc ứng xử nơi công cộng. Sau dịp nghỉ Lễ, các đơn vị ổn định
ngay nền nếp dạy, học và làm việc bình thường.
- Kịp thời báo cáo những vấn đề đột xuất, phát sinh xảy ra thuộc ngành,
lĩnh vực, đơn vị quản lý (nếu có), về Sở Giáo dục và Đào tạo, qua Văn phòng Sở,
theo các số điện thoại (0983565267; 0912131516), để tham mưu hướng giải
quyết kịp thời.
Nhận được Công văn này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ
trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện,
thành phố, thị xã, tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung đã hướng
dẫn trên.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- VP Bộ GDĐT (để báo cáo);
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);
- Các phòng, ban Cơ quan Sở (để thực hiện);
- Lưu: VT, TH 2021
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