
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /SGDĐT-VP 

V/v hướng dẫn nghỉ Lễ 30/4 và 

01/5/2021 

Đắk Lắk, ngày      tháng 4 năm 2021 

          Kính gửi: 

    - Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

    - Các đơn vị trực thuộc. 

 Thực hiện Công văn số 3502/UBND-TH ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5; tiếp theo 

Công văn 542/SGDĐT-VP ngày 27/4/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng 

dẫn cụ thể về thời gian nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021 như sau: 

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tại 

các cơ quan, đơn vị có chế độ nghỉ 02 ngày/tuần (thứ Bảy và Chủ nhật): Nghỉ 04 ngày 

liên tục, từ ngày 30/4/2021 đến hết ngày 03/5/2021. 

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tại 

các cơ quan, đơn vị có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần (Chủ nhật): Nghỉ 03 ngày liên tục, từ 

ngày 30/4/2021 đến hết ngày 02/5/2021. 

Các nội dung khác thực hiện theo Công văn số 542/SGDĐT-VP ngày 27/4/2021. 

Nhận được công văn này, Giám đốc Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị 

triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CMNV Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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