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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 302 /SGDĐT-VP 

V/v thay đổi thời gian bắt đầu nghỉ tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày   01  tháng  02  năm  2021 

 

Kính gửi:   

              -  Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường THPT, trường THCS và THPT, trường 

Phổ thông có nhiều cấp học; 

- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có liên quan.  

Ngày 22 tháng 12 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang ban 

hành Thông báo số 3599/TB-SGDĐT về việc nghỉ các dịp lễ, tết năm 2021; 

theo đó, học sinh (học viên) các trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo 

dục thường xuyên bắt đầu nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu từ thứ Tư, ngày 03 

tháng 02 năm 2021. 

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại 

một số tỉnh, thành phố, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả học sinh trên địa 

bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo thay đổi thời gian nghỉ tết Nguyên 

đán Tân Sửu, cụ thể như sau: 

Học sinh (học viên) các trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục 

thường xuyên bắt đầu nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu từ thứ Ba, ngày 02 tháng 

02 năm 2021. 

Các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch bệnh, 

đảm bảo an toàn trường học theo hướng dẫn của ngành y tế và các văn bản có 

liên quan. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan nghiêm 

túc thực hiện Công văn này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT; 

- UBND tỉnh (Ban chỉ đạo); 

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc; 

- Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, VPS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Tuấn Khanh 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-01T11:00:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogddt@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




