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THÔNG BÁO 
VV nghỉ Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 

 

Căn cứ kế hoạch nghỉ Lễ Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc 
tế lao động 01/5. Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp thông báo Lịch nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 
năm 2022 đối với cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh toàn trường như sau: 

1. Thời gian nghỉ: 04 ngày, từ thứ Bảy ngày 30/04/2022 đến hết thứ Ba ngày 03/05/2022 

2. Thời gian đi học, đi làm trở lại: Thứ Tư, ngày 04/05/2022 

3. Thực hiện công văn số 618/ SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo Đăk Lăk về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn  giao thông trong dịp nghỉ  Lễ 30/4 
và 01/5/2022. Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện 
những nghiêm các việc sau:  

- Chấp hành tốt các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là kỹ năng tham 
gia giao thông an toàn. Nghiêm túc thực hiện: ‘‘Đã uống rượu, bia không lái xe’’; ‘‘Không sử dụng 
điện thoại khi lái xe’’; ‘‘Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe máy, xe đạp điện’’; ‘‘Thắt dây 
an toàn khi  ngồi trong xe ô tô’’; khi đi đò phải mặc áo phao hoặc sử dụng cặp phao, dụng cụ cứu sinh; 
thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn đuối nước. 

- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 

4. Đối với bảo vệ nhà trường: 

- Trực Trường theo lịch. 

- Bảo vệ tài sản của nhà trường, không cho người lạ vào Trường nếu không có lý do chính đáng. 
Nâng cao cảnh giác và phát hiện kịp thời những trường hợp cháy nổ để xử lý ngay, báo với Hiệu 
trưởng nhà trường đồng thời báo với các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết. 

- Thường xuyên kiểm tra tài sản, chủ động phát hiện những hành vi xâm phạm tài sản, cơ sở vật 
chất – kỹ thuật của Nhà trường và báo cáo với Hiệu trưởng để kịp thời xử lý.  

- Bơm nước vào các bồn đầy đủ (bồn phòng cháy, chữa cháy; bồn các dãy phòng). 

 

Nơi nhận: 

- Sở GDĐT (để bc); 

- Trang web Trường; 

- Lưu VT. 

 

 


