
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

     

          Số:          /SGDĐT- VP 

V/v nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 

năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

Đắk Lắk, ngày        tháng  01  năm 2021 

 

   Kính gửi:    

- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; 

- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;                       

                     - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố.   

 

Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 29/12/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Th ng  áo 

138/TB-UBND, ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc nghỉ tết Âm 

lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán  ộ, c ng chức, viên chức và 

người lao động; 

Thực hiện Quyết định số 1872/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 8 năm 2020 

của UBND tỉnh Đắk Lắk về  an hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 

2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ th ng và giáo dục thường xuyên,  

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) th ng  áo về việc nghỉ Tết Nguyên đán 

Tân Sửu năm 2021 đối với cán  ộ, c ng chức, viên chức, người lao động và sinh 

viên, học sinh, học viên của ngành Giáo dục tỉnh như sau: 

1. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 

a) Cán  ộ, c ng chức, viên chức và người lao động toàn ngành Giáo dục  

được nghỉ 07 ngày, từ thứ Tư ngày 10/02/2021 đến hết thứ Ba ngày16/02/2021 

(tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân 

Sửu). 

 ) Học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và đào tạo được nghỉ 

09 ngày, từ thứ Hai ngày 08/02/2021 đến hết thứ Ba ngày 16/02/2021 (tức ngày 

27 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu). 

2. Một số yêu cầu thực hiện trước, trong và sau nghỉ Tết Nguyên đán Tân 

Sửu năm 2021 

a) Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các nhà giáo đã nghỉ hưu, các nhà giáo có 

hoàn cảnh khó khăn, Mẹ Việt Nam anh hùng do đơn vị nhận phụng dưỡng và 

đơn vị kết nghĩa. Đồng thời, có kế hoạch,  iện pháp chu đáo để tổ chức, hỗ trợ 

cho cán  ộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên do hoàn cảnh khó khăn 

phải ở lại cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ Tết. 

 ) Các cơ quan, đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc C ng văn số 

1939/SGDĐT-CTTT, ngày 18/12/2020 của Sở GD&ĐT về việc  ảo đảm trật tự, 

an toàn giao th ng gắn với phòng chống COVID-19 trong dịp Tết dương lịch, 

Tết Nguyên đán, lễ hội Xuân 2021; đặc  iệt lưu ý thực hiện nghiêm túc việc treo 

cờ Tổ quốc;  ố trí  trực và  ảo vệ cơ quan;  ố trí, sắp xếp các  ộ phận làm việc 

hợp lý để giải quyết c ng việc liên tục,  ảo đảm tốt c ng tác phục vụ tổ chức, 

Nhân dân; có các  iện pháp cụ thể nhằm đảm  ảo an toàn về cơ sở vật chất, 

trang thiết  ị, phòng chống cháy nổ; quán triệt cán  ộ, giáo viên, nhân viên và 
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học sinh, sinh viên chấp hành tốt Luật Giao th ng đường  ộ; kh ng tham gia các 

hoạt động cờ  ạc, mê tín dị đoan; kh ng sử dụng pháo hoặc các chất gây cháy 

nổ; khuyến cáo học sinh, sinh viên cảnh giác đề phòng các loại tai nạn, đặc  iệt 

là tai nạn đuối nước khi đi chơi s ng, hồ, suối trong ngày Tết. 

c) Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị trường học 

nhanh chóng ổn định nền nếp, tổ chức tốt hoạt động dạy và học, thực hiện 

nghiêm túc nội quy của cơ quan, quy định theo khung kế hoạch thời gian năm 

học 2020-2021 do UBND tỉnh  an hành;  áo cáo kết quả việc đảm  ảo an ninh 

trật tự, an toàn giao th ng và phòng, chống dịch  ệnh trong dịp Tết Nguyên đán 

Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021 về Sở GD&ĐT trước ngày 17/02/2021 (qua Email 

Văn phòng và phòng Chính trị tư tưởng Sở GD&ĐT). 

Nhận được c ng văn này, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển 

khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- UBND tỉnh (để  áo cáo); 

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo); 

- Các phòng CMNV Sở (để thực hiện) 

- CĐN Giáo dục tỉnh; 

- Lưu: VT, VP. 

      GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

       Phạm Đăng Khoa 
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