
UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         /TB-SGDĐT 
 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
 

      Trà Vinh, ngày        tháng 12 năm 2019 

THÔNG BÁO 

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2020 

 

 

Căn cứ Thông báo số 147/TB-UBND, ngày 05 tháng 12 năm 2019 của UBND 

tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2020; 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị, các cơ sở giáo dục về việc 

nghỉ tết Dương lịch năm 2020 và treo cờ Tổ quốc như sau: 

1. Thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2020 

- Công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục được nghỉ tết 

Dương lịch 01 ngày theo quy định: Ngày 01/01/2020 (thứ tư). 

- Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt vệ sinh cơ quan, trường 

học, tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức, 

viên chức trực cơ quan, trường học trong ngày nghỉ tết Dương lịch 01/01/2020. 

2. Thời gian treo cờ Tổ quốc 

Thời gian treo cờ Tổ quốc 01 ngày, từ 06 giờ sáng đến hết ngày 01/01/2020. 

Lưu ý: các đơn vị treo cờ Tổ quốc phải đúng quy định, đảm bảo trang trọng; 

nghiêm cấm việc treo cờ bị rách, vá, bạc màu. 

 

Nơi nhận:                   GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các chuyên môn, nghiệp vụ; 

- Phòng GDĐT, trung tâm GDTX; 

- Đơn vị trực thuộc Sở; 

- Website; 

- Lưu: VT. 

 

            Nguyễn Thị Bạch Vân 
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