UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 80 /SGD&ĐT-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 18 tháng 01 năm 2022

V/v tổ chức Tết Nguyên đán
Nhâm Dần 2022

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Giám đốc các Trung tâm GDNN- GDTX;
- Giám đốc các Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống.
Thực hiện Công điện số 1725/CĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và
Lễ hội Xuân năm 2022; Công văn số 245/VPCP-KGVX ngày 11/01/2022 của Văn
phòng Chính phủ về nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 của cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động; Công văn số 6190/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 29/12/2021
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội
phạm, an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022;
Căn cứ các văn bản liên quan của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nghệ An “Tết vì người
nghèo…” Xuân Nhâm Dần 2022 và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội Xuân năm 2022;
Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Nghệ
An về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo
dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nghệ An; Sở Giáo dục và Đào tạo
yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các
đơn vị trực thuộc Sở, Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX, Giám đốc các
Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống thực hiện một số nội dung sau đây:
1. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động và học sinh thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, giữ gìn
trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; hướng dẫn phụ huynh thực hiện đúng quy
định đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp
điện; không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy
phép lái xe; không chơi cờ bạc và tham gia các tệ nạn xã hội; thực hiện nghiêm túc
quy định 5K về phòng chống dịch Covid-19.
2. Xây dựng kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán
Nhâm Dần 2022 lành mạnh, vui tươi, an toàn, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm thực

2

hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022; tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự;
đảm bảo an toàn về người và tài sản. Tổ chức, phân công cán bộ, giáo viên, nhân
viên tham gia trực Tết tại cơ quan, đơn vị 24/24h.
3. Tiếp tục hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”,
theo chủ trương của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân
Nhâm Dần 2022. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa, tác dụng của
“Tết trồng cây” do Bác Hồ khởi xướng; nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động và học sinh thấy được vai trò, tác dụng to lớn của việc
trồng cây, trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh
thái và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phối hợp với các địa phương, tổ chức “Tết
trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức, không trồng ồ ạt
lấy phong trào gây lãng phí, tốn kém, đảm bảo theo đúng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ
đạo của cấp trên.
4. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước
đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh. Chủ động xây
dựng kế hoạch, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể ở
địa phương huy động các nguồn lực của xã hội, tổ chức thăm hỏi, động viên học
sinh thuộc gia đình chính sách, học sinh mồ côi, không nơi nương tựa; cán bộ, giáo
viên, nhân viên hưu trí có hoàn cảnh khó khăn; cán bộ, giáo viên và học sinh có
người thân đang làm nhiệm vụ tại các vùng biển đảo, biên giới của Tổ quốc.
5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong việc tổ chức hội nghị,
không được sử dụng các tài sản, trang thiết bị của cơ quan, đơn vị để phục vụ nhu
cầu riêng cho cá nhân, gia đình; không đi lễ, hội trong giờ hành chính. Dành thời
gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh
khó khăn. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực báo cáo trước, trong, sau Tết. Ngay
sau khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, phải nhanh chóng đưa các hoạt động
của cơ quan, đơn vị trở lại hoạt động bình thường.
6. Chủ động xây dựng kế hoạch phòng cháy và chữa cháy, phối hợp với các
cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm tra việc đảm bảo về an toàn, phòng
chống cháy nổ trong phạm vi đơn vị quản lý. Trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết
bị theo quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy, chuẩn bị lực lượng, phương
tiện, kế hoạch ứng cứu để giải quyết khi có sự cố xảy ra. Nhắc nhở cán bộ, giáo
viên và học sinh đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong dịp Tết
nhằm hạn chế tối đa xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, phòng, chống dịch Covid-19
và đề phòng các dịch bệnh khác.
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7. Ngăn chặn không để học sinh bỏ học sau Tết.
Tăng cường các giải pháp huy động học sinh đến trường, duy trì tỷ lệ chuyên
cần của học sinh. Rà soát các đối tượng học sinh có nguy cơ bỏ học, phân loại để
có biện pháp phù hợp với từng học sinh. Đối với học sinh nghèo, khó khăn cần huy
động các nguồn lực giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời các em trong dịp Tết; không được để
cho học sinh phải bỏ học do hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ,
chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, quản lý, giáo dục, tổ chức cho học sinh vui xuân lành mạnh, gắn với việc
hướng dẫn các em dành thời gian thích hợp để tự học trong thời gian nghỉ Tết.
Ngay sau khi trở lại công tác sau Tết, Trưởng Phòng GD&ĐT các huyện,
thành phố, thị xã; Thủ trưởng các các đơn vị trực thuộc phải trực tiếp chỉ đạo việc
rà soát sĩ số học sinh; nếu có học sinh bỏ học kịp thời tìm hiểu nguyên nhân, tổ
chức vận động, giúp đỡ để học sinh tiếp tục đến trường.
8. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: Nghỉ Tết Nguyên
đán Nhâm Dần 05 ngày: Từ ngày 31/01/2022 đến hết ngày 04/02/2022
(tức ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày 04 tháng Giêng năm Nhâm
Dần).
- Đối với học sinh: Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 25 tháng 01
năm 2022 đến hết ngày 06/02/2022 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết
ngày 06 tháng Giêng năm Nhâm Dần).
Các đơn vị, trường học triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và báo cáo
tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ngay sau khi có vấn đề phát sinh, nổi
cộm. Báo cáo chung về tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
và kết quả thực hiện "Tết trồng cây" về Văn phòng Sở, chậm nhất ngày 21/02/2022
qua địa chỉ email: vanphong@nghean.edu.vn./.
Nơi nhận

- Như trên (để thực hiện);
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo);
- UBND huyện, TP, TX (để p/h chỉ đạo);
- GĐ, các PGĐ Sở GD&ĐT;
- CĐGD tỉnh NA;
- TTGDNN-GDTX huyện, thành phố, thị xã;
- Các phòng, ban Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, VP. 2022.

GIÁM ĐỐC

Thái Văn Thành

4

