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Số:  430 /SGDĐT-VP Đồng Tháp, ngày 31 tháng 12 năm 2019

V/v nghỉ và đón
Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Kính gửi:
- Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
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Thực hiện các văn bản:

- Công văn số 445/UBND-THVX ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý ngành giáo dục;

- Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Canh Tý
vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm;

- Công văn số 5821/BGDĐT-VP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức Tết năm 2020.

Sở GDĐT thông báo việc nghỉ và đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 như sau:

1. Thời gian nghỉ Tết

1.1. Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên nghỉ 10
ngày, từ ngày thứ Hai, 20 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày thứ Tư, 29 tháng 01 năm
2020 (tức từ ngày 26 tháng chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mồng 05 tháng giêng năm
Canh Tý). Ngày 30 tháng 01 năm 2020 (mồng 06 tháng giêng năm Canh Tý) trở lại
dạy học bình thường.

1.2. Công chức, người lao động công tác tại Sở, Phòng GDĐT nghỉ theo quy
định chung của Chính phủ.

1.3. Việc thực hiện chương trình dạy học do Trưởng phòng các Phòng GDĐT
và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở quyết định, phù hợp với Kế hoạch thời gian
năm học 2019 – 2020 (Quyết định số 669/QĐ-UBND-HC ngày 08 tháng 7 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở GDĐT). Riêng các cơ sở giáo dục
mầm non có thể tổ chức giữ trẻ trong những ngày trước Tết trên cơ sở thỏa thuận mức
phí với cha mẹ học sinh.

2. Trưởng phòng các Phòng GDĐT và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở:

2.1. Chỉ đạo treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở giáo dục và chỉ đạo công chức, viên
chức, người lao động (CC, VC, NLĐ) treo cờ Tổ quốc tại nhà riêng trong những ngày
Tết theo quy định của chính quyền. Phân công người trực để bảo vệ cơ quan, đơn vị và
giải quyết các công việc đột xuất trong những ngày nghỉ Tết.

2.2. Triển khai thực hiện việc đón Tết với tinh thần đoàn kết, vui tươi, an toàn,
tiết kiệm. Thực hiện việc vệ sinh cơ quan, nhà trường sạch, đẹp, tổ chức trồng cây
ngày Xuân; treo bandrol chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân”. Vận động CC, VC, NLĐ



phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tổ chức thăm hỏi, chăm lo và tạo điều kiện cho
CC, VC, NLĐ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn được vui Xuân, đón Tết.

Các hoạt động “Mừng Đảng. Mừng Xuân” (nếu có), phải tổ chức thiết thực, tiết
kiệm, có tác dụng giáo dục cao và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giáo viên, học
sinh…tham dự.

2.3. Quán triệt đến CC, VC, NLĐ và học sinh về an toàn, vệ sinh thực phẩm;
nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông, các quy định về an toàn giao thông. Không
tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ.

2.4. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Thực hiện
nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.
Không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động,
lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25 tháng
10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương đối với
người đứng đầu đơn vị và kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, hoạt
động của ngành trở lại bình thường từ ngày 30 tháng 01 năm 2020 (mồng 06 tháng
giêng năm Canh Tý).

2.5. Báo cáo kịp thời về Sở GDĐT (qua Văn phòng) các vụ việc đột xuất xảy ra
tại đơn vị, địa phương trong thời gian nghỉ Tết (nếu có).

Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng các Phòng GDĐT và Thủ trưởng các đơn vị
trực thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên (th/h);
- UBND tỉnh, Bộ GDĐT (để b/c);
- CĐGD tỉnh (để ph/h);
- Các Phó GĐ (biết, ch/đ);
- Lưu: VT, K, 03b.

Trần Thanh Liêm
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