
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   

TRƯỜNG THPT THANH ĐA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 105/TB-THPTTĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Ngày Chiến thắng và Ngày Quốc tế lao động 

năm 2022 

 
 

Căn cứ thông báo số 1171/TB-SGDĐT ngày 20 tháng 4 năm của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Ngày Chiến thắng và Ngày Quốc tế lao động 

năm 2022. 

Nay trường THPT Thanh Đa, thông báo như sau: 

1. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được nghỉ Ngày Chiến thắng và Ngày 

Quốc tế lao động như sau: 

- Ngày Chiến thắng được nghỉ 01 ngày vào ngày thứ Bảy (30/4/2022). 

- Ngày Quốc tế lao động được nghỉ 01 ngày vào ngày Chủ nhật (01/5/2022). 

Do ngày 01/5/2022 vào ngày Chủ nhật, nên người lao động nghỉ bù ngày thứ Hai 

(02/5/2022). 

2. Theo kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ II, học sinh bắt đầu kiểm tra từ ngày 

04/5/2022, để tạo điều kiện cho học sinh có thời gian ôn tập, ngày 03/5/2022 nhà 

trường cho học sinh nghỉ để tự ôn, các Thầy/Cô thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, 

như: Chấm bài, hoàn tất điểm số, hoàn tất hồ sơ chuyên môn khác,... Phân công cho 

các Thầy/Cô tổ trưởng chuyên môn thống nhất tổ viên thực hiện các công việc chuyên 

môn cụ thể. 

3. Đề nghị Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh: 

- Thực hiện treo cờ Tổ quốc tại gia đình trong 02 ngày nghỉ lễ trên. 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng 

quy định. 

- Giáo viên chủ nhiệm thông báo đến học sinh các ngày nghỉ và tự ôn tập, treo cờ 

Tổ quốc, phòng chống dịch trong các ngày nghỉ.  

Đề nghị CBQL-GV-NV và học sinh thực hiện nghiêm túc thông báo này./. 

 

Nơi nhận:  
- CBQL-GV-NV; 

- Zalo trường; 

- WebSite; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

( đã ký) 

 

Lê Hữu Hân  
      


