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Số: 430 /SGDĐT-VP

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 12 năm 2019

V/v nghỉvà đón
Tế
t Nguyên đá
n Canh Tý 2020
Kính gửi:
- Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đà
o tạ
o;
- Thủtrưởng các đơn vịtrực thuộc Sở.
Thực hiệ
n các vă
n bả
n:
- Công vă
n số445/UBND-THVX ngày 05 tháng 11 nă
m 2019 của Ủy ban nhân
dân tỉ
nh vềviệ
c nghỉTế
t Nguyên đá
n Canh Tý ngành giáo dục;
- Chỉthịsố03/CT-UBND ngày 30 tháng 12 nă
m 2019 của Chủtị
ch Ủy ban
nhân dân tỉ
nh vềviệ
c tă
ng cường các biệ
n pháp đả
m bả
o đón Tế
t Nguyên đá
n Canh Tý
vui tươi, lành mạ
nh, an toàn, tiế
t kiệ
m;
- Công vă
n số5821/BGDĐT-VP ngày 30 tháng 12 nă
m 2019 của BộGiáo dục
và Đà
o tạ
o (GDĐT) vềviệ
c tổchức Tế
t nă
m 2020.
SởGDĐT thông báo việ
c nghỉvà đón Tế
t Nguyên đá
n Canh Tý 2020 nhưsau:
1. Thời gian nghỉTế
t
1.1. Các cơsởgiáo dục mầ
m non, phổthông và giáo dục thường xuyên nghỉ10
ngày, từngày thứHai, 20 tháng 01 nă
m 2020 đế
n hế
t ngày thứTư, 29 tháng 01 nă
m
2020 (tức từngày 26 tháng chạ
p nă
m KỷHợi đế
n hế
t ngày mồng 05 tháng giêng nă
m
Canh Tý). Ngày 30 tháng 01 nă
m 2020 (mồng 06 tháng giêng nă
m Canh Tý) trởlạ
i
dạ
y học bình thường.
1.2. Công chức, người lao động công tác tạ
i Sở, Phòng GDĐT nghỉtheo quy
đị
nh chung của Chính phủ.
1.3. Việ
c thực hiệ
n chương trình dạ
y học do Trưởng phòng các Phòng GDĐT
và Thủtrưởng các đơn vịtrực thuộc Sởquyế
t đị
nh, phù hợp với Kếhoạ
ch thời gian
nă
m học 2019 –2020 (Quyế
t đị
nh số669/QĐ-UBND-HC ngày 08 tháng 7 nă
m 2019
của Ủy ban nhân dân tỉ
nh và hướng dẫ
n của SởGDĐT). Riêng các cơsởgiáo dục
mầ
m non có thểtổchức giữtrẻtrong những ngày trước Tế
t trên cơsởthỏa thuậ
n mức
phí với cha mẹhọc sinh.
2. Trưởng phòng các Phòng GDĐT và Thủtrưởng các đơn vịtrực thuộc Sở:
2.1. Chỉđạ
o treo cờTổquốc tạ
i các cơsởgiáo dục và chỉđạ
o công chức, viên
chức, người lao động (CC, VC, NLĐ) treo cờTổquốc tạ
i nhà riêng trong những ngày
Tế
t theo quy đị
nh của chính quyề
n. Phân công người trực đểbả
o vệcơquan, đơn vịvà
giả
i quyế
t các công việ
c đột xuấ
t trong những ngày nghỉTế
t.
2.2. Triể
n khai thực hiệ
n việ
c đón Tế
t với tinh thầ
n đoàn kế
t, vui tươi, an toàn,
tiế
t kiệ
m. Thực hiệ
n việ
c vệsinh cơquan, nhà trường sạ
ch, đẹ
p, tổchức trồng cây
ngày Xuân; treo bandrol chủđề“
Mừng Đả
ng, mừng Xuân”
. Vậ
n động CC, VC, NLĐ
1

phát huy tinh thầ
n tương thân, tương ái, tổchức thă
m hỏi, chă
m lo và tạ
o điề
u kiệ
n cho
CC, VC, NLĐvà học sinh có hoàn cả
nh khó khă
n được vui Xuân, đón Tế
t.
Các hoạ
t động “
Mừng Đả
ng. Mừng Xuân”(nế
u có), phả
i tổchức thiế
t thực, tiế
t
kiệ
m, có tác dụng giáo dục cao và đả
m bả
o an toàn tuyệ
t đối cho cán bộ, giáo viên, học
sinh…tham dự.
2.3. Quán triệ
t đế
n CC, VC, NLĐ và học sinh vềan toàn, vệsinh thực phẩ
m;
nghiêm chỉ
nh chấ
p hành Luậ
t Giao thông, các quy đị
nh vềan toàn giao thông. Không
tàng trữ, vậ
n chuyể
n, buôn bán, sửdụng pháo nổ.
2.4. Không tổchức đi thă
m, chúc Tế
t cấ
p trên và lãnh đạ
o các cấ
p. Thực hiệ
n
nghiêm chủtrương cấ
m biế
u, tặ
ng quà Tế
t cho lãnh đạ
o các cấ
p dưới mọi hình thức.
Không sửdụng ngân sách, phương tiệ
n, tài sả
n công trái quy đị
nh vào các hoạ
t động,
lễhội, vui chơi trong dị
p Tế
t.
Thủtrưởng các đơn vịthực hiệ
n nghiêm Quy đị
nh số08-QĐ/TW ngày 25 tháng
10 nă
m 2018 của Ban Chấ
p hành Trung ương Đả
ng vềtrách nhiệ
m nêu gương đối với
người đứng đầ
u đơn vịvà kỷluậ
t, kỷcương hành chính. Ngay sau kỳnghỉTế
t, hoạ
t
động của ngành trởlạ
i bình thường từngày 30 tháng 01 nă
m 2020 (mồng 06 tháng
giêng nă
m Canh Tý).
2.5. Báo cáo kị
p thời vềSởGDĐT (qua Vă
n phòng) các vụviệ
c đột xuấ
t xả
y ra
tạ
i đơn vị
, đị
a phương trong thời gian nghỉTế
t (nế
u có).
SởGDĐT yêu cầ
u Trưởng phòng các Phòng GDĐT và Thủtrưởng các đơn vị
trực thuộc Sởtriể
n khai thực hiệ
n nghiêm túc nội dung Công vă
n./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Nhưtrên (th/h);
- UBND tỉ
nh, BộGDĐT (đểb/c);
- CĐGD tỉ
nh (đểph/h);
- Các Phó GĐ(biế
t, ch/đ);
- Lưu: VT, K, 03b.

Digitally signed by
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Đồng Tháp
Đồng Tháp, VN
Date: 31.12.2019 11:9

Trần Thanh Liêm

2

