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Thới Lai, ngày 23 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ và trực
trong dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
Căn cứ Công văn số 2181/SGDĐT-VP ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Giám
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian
nghỉ và trực trong dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Hiệu trưởng Trường THPT
Thới Lai triển khai thực hiện, cụ thể như sau:
1. Việc nghỉ ngày Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
Công chức, viên chức quản lý giáo dục; giáo viên, người lao động, học sinh
Trường THPT Thới Lai được nghỉ 01 (ngày 02 tháng 9 năm 2018) do ngày 02
tháng 9 năm 2018 rơi vào ngày Chủ nhật nên được nghỉ bù vào ngày thứ Hai (ngày
03 tháng 9 năm 2018). Như vậy, trong dịp Lễ 02 tháng 9 năm 2018, công chức,
viên chức quản lý giáo dục; giáo viên, người lao động, học sinh được nghỉ 02 ngày
liên tục, từ ngày 02 tháng 9 đến hết ngày 03 tháng 9 năm 2018.
2. Phó Hiệu trưởng phụ trách HCQT-VP phân công Bảo vệ treo cờ Tổ quốc
từ chiều 01 tháng 9 đến hết 02 tháng 9 năm 2017, tham mưu phân công trực (danh
sách và lịch trực gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 8 năm 2018).
3. Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC - Lao động phân công các lớp tổng vệ
sinh trong và các khu vực xung quanh trường và lập kế hoạch phân công bảo vệ,
phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian nghỉ lễ;
4. Đoàn Thanh niên, Giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền đến học sinh
nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ an
ninh trật tự, cảnh giác và phòng chống các loại tội phạm trong thời gian nghỉ lễ.
Hiệu trưởng yêu cầu các bộ phận thực hiện nghiêm các nội dung trên. Trong
quá trình thực hiện, nếu có khó khăn cần báo cáo ngay để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Công chức, viên chức, học sinh;
- Lưu: VT.

Nguyễn Hữu Định

