UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4377/SGDĐT-VP
V/v hướng dẫn nghỉ Tết
Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 12 năm 2016

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các trường và đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện công văn số 7574/BUBND-VX3 ngày 05/12/2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Lâm Đồng v/v nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, Sở GDĐT
hướng dẫn các trường và đơn vị trực thuộc một số nội dung sau:
1. Thời gian nghỉ Tết
- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ quan:
Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố Đà Lạt
và Bảo Lộc nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 từ ngày 26/01/2017 đến hết
ngày 01/02/2017 (từ thứ Năm, ngày 29 tháng Chạp, năm Bính Thân đến thứ Tư,
ngày 05 tháng Giêng, năm Đinh Dậu).
- Các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên nghỉ Tết
Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 theo Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày
01/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016
– 2017 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể: Nghỉ từ ngày 25/01/2017 đến hết ngày
05/02/2017 (từ thứ Tư, ngày 28 tháng Chạp, năm Bính Thân đến Chủ Nhật, ngày
09 tháng Giêng, năm Đinh Dậu).
- Các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thực hiện nghỉ Tết
Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 theo các văn bản hướng dẫn, quy định của Bộ
GDĐT và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
2. Tổ chức thực hiện
- Trong thời gian nghỉ Tết, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ,
giáo viên trực thường xuyên tại cơ quan để xử lý, giải quyết các công việc đột xuất;
đối với bảo vệ cơ quan trực 24/24 giờ; treo cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan, trường
học. Bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn; tuyệt đối không để xảy ra các sự cố đáng
tiếc như: cháy, nổ, mất mát tài sản…
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- Trước và sau thời gian nghỉ Tết, giữ nghiêm kỷ cương, nề nếp làm việc,
dạy – học; đảm bảo tốt cảnh quan sư phạm và vệ sinh trường lớp sạch, đẹp.
– Các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp phối hợp với địa phương
và cơ quan công an tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý học sinh,
sinh viên nội, ngoại trú, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với học sinh, sinh
viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc ở lại trường, không về quê đón Tết.
– Cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh và sinh viên toàn Ngành
gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa; nghiêm cấm uống rượu say hoặc vui chơi
giải trí thiếu lành mạnh.
– Quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, UBND tỉnh
về cấm đốt pháo, bảo đảm an toàn giao thông; phối hợp với địa phương tham gia
các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.
- Khi có các vụ việc bất thường xảy ra, cần có phương án xử lý phù hợp,
báo cáo kịp thời với chính quyền, công an địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo.
Số điện thoại trực Tết của Sở Giáo dục và Đào tạo:
( Điện thoại trực Văn phòng Sở:

063.3822488;

( Giám đốc Sở, Đàm Thị Kinh:

0918438797;

( Chánh Văn phòng, Đặng Trọng Giang:

0945242255;

( Phó Chánh Văn phòng (Hồ Hoàng Thanh Vân) 0938995268.
Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện
nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên và nội dung công văn này, báo cáo
tình hình đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 về Sở GDĐT trước ngày
06/02/2017 qua email: vanphong.solamdong@moet.edu.vn./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các sở, ngành liên quan (để biết);
- Ban Giám đốc Sở GDĐT;
- Các phòng, ban Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Giáo dục và
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