
UBND HUYỆN KIẾN THỤY 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /PGDĐT Kiến Thụy, ngày      tháng 4 năm 2022 

V/v nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam 

thống nhất đất nước (30/4) và ngày 

Quốc tế Lao động (01/5) năm 2022  

 

 

Kính gửi:  

- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; 

- Chủ các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong toàn 

huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 877/SGDĐT-VP ngày 25/4/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

(30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2022 , Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thông báo về việc nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) 

và ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2022 đối với các cơ sở giáo dục, cụ thể 

như sau: 

1. Về thời gian nghỉ lễ: 

 a) Đối với các trường Mầm non, Tiểu học (được nghỉ thứ Bảy hằng tuần 

theo quy định): Nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 30/4/2022 đến hết thứ Ba 

ngày 03/5/2022, tổ chức dạy học bình thường từ thứ Tư ngày 04/5/2022 (trong 

đó, ngày 30/4 và 01/5 là ngày nghỉ lễ, ngày 02 và 03/5/2022 là ngày nghỉ bù cho 

ngày 30/4 và 01/5 theo quy định tại Điều 111, Điều 112 Bộ luật Lao động 

2019). 

b) Đối với các trường Trung học cơ sở (không được nghỉ thứ Bảy hằng 

tuần theo quy định): Nghỉ 03 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 30/4/2022 đến hết 

thứ Hai ngày 02/5/2022, tổ chức dạy học bình thường từ thứ Ba ngày 03/5/2022 

(trong đó, ngày 30/4 và 01/5 là ngày nghỉ lễ, ngày 02/5/2022 là ngày nghỉ bù 

cho ngày 01/5 theo quy định tại Điều 111, Điều 112 Bộ luật Lao động 2019). 

2. Các công việc triển khai trong thời gian nghỉ lễ: 

- Treo cờ Tổ quốc, băng rôn chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng 

Miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5); tăng 

cường công tác bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ trong trường học. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, 

tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh. 

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, người lao động, cha mẹ học sinh và học sinh có ý thức đảm bảo an toàn 
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tuyệt đối về người và tài sản; an toàn giao thông; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội trong dịp nghỉ lễ. 

- Thủ trưởng các đơn vị giáo dục duy trì lịch trực để xử lý, giải quyết kịp 

thời mọi công việc và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo bảo đảm 

thông suốt trong dịp nghỉ lễ. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Nga 
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