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THÔNG BÁO 

(VV nghỉ Tết dương lịch năm 2023) 
 

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019 và các hướng dẫn của cấp trên về việc nghỉ lễ 

trong năm 2023. Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp thông báo đến toàn thể cán 

bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà Trường như sau: 

Thời gian nghỉ Tết dương lịch gồm các ngày 31/12/2022; ngày 01, 02/01/2023 (tức 

ngày thứ Bảy, Chủ nhật của tuần 17 và ngày thứ Hai của tuần 18) 

Trong thời gian nghỉ lễ, đề nghị cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường 

thực hiện nghiêm các quy định về luật an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, 

phòng chống cháy nổ, tai nạn đuối nước… 

Việc dạy học được thực hiện trở lại bắt đầu từ ngày 03/01/2023 (thứ Ba của tuần 18), 

chỉ học vào các buổi sáng trong tuần.  

Trong tuần 18: 

+ Đối với nhà trường, tổ chức dạy bù, kiểm tra bù, hoàn thành điểm số của học kỳ I 

năm học 2022-2023; các lớp dự kiến xếp loại hạnh kiểm học kỳ I; tổ chức thi học sinh giỏi 

cấp trường năm học 2022-2023.  

+ Đối với đoàn thanh niên, bố trí lao động dọn vệ sinh trường lớp, trồng cây, trồng 

hoa xung quanh tượng đài, tập luyện các nội dung chuẩn bị tham gia Ngày học sinh, sinh 

viên 09/1; chuẩn bị các nguồn lực tham gia các hoạt động trong Lễ hội Văn hóa các dân tộc 

huyện Ea Kar, lần thứ II năm 2023.  

+ Đối với công đoàn nhà trường, chuẩn bị tốt nhất cho việc tổ chức Đại hội điểm công 

đoàn, nhiệm kỳ 2023-208 

 


