
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:            /SGDĐT-VP 

V/v treo Cờ Tổ quốc  

Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Dần 2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày        tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:   

  - Trưởng phòng GD&ĐT quận/ huyện; 

  - Hiệu trưởng trường THPT, PT nhiều cấp; 

  - Giám đốc Trung tâm GDNN và GDTX quận/huyện; 

  - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục 

      kĩ năng sống và Hoạt động ngoài giờ chính khóa, 

      Trung tâm tư vấn du học; 

  - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Thông báo số 09/TB-SVH ngày 21/01/2022 của Sở Văn hóa và 

Thể thao về việc treo Cờ Tổ quốc Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Dần 2022, 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị giáo dục triển khai 

thực hiện những nhiệm vụ sau: 

1. Tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố treo Cờ Tổ quốc từ ngày 

25/01/2022 đến hết ngày 10/02/2022. 

2. Thực hiện việc treo Cờ Tổ quốc theo đúng Hướng dẫn số 3420/HD-

BVHTTDL ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sử 

dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thủ trưởng các đơn vị giáo dục có trách nhiệm triển khai, theo dõi, đôn 

đốc việc tổ chức tại đơn vị mình./. 

 Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Quốc Hiệu 
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