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V/v Nghỉ Lễ, Tết năm 2021.

Kính gửi: ác trường học trực thuộc trong toàn huyện
Thực hiện Công văn số 10170/UBND-VX2 ngày 18/12/2020 của UBND
tỉnh Lâm Đồng về việc thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và Quốc khánh năm 2021 và Công văn số 2450/SGDĐT-VP ngày
21/12/2020 của Sở GDĐT Lâm Đồng về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2021, Phòng
GDĐT thông báo thời gian nghỉ Lễ, Tết năm 2021 như sau:
1. Thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2021
Công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong các đơn vị trường
học nghỉ Tết Dương lịch năm 2021: 01 ngày, thứ Sáu, ngày 01/01/2021.
2. Thời gian nghỉ tết Âm lịch năm 2021
Công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong các đơn vị trường
học nghỉ tết Âm lịch năm 2021: nghỉ 07 ngày liên tục, từ thứ Tư ngày 10 tháng
02 năm 2021 đến hết thứ Ba ngày 16 tháng 02 năm 2021 (tức từ ngày 29 tháng
Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).
3. Thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2021
Công chức, viên chức, người lao động và học trong các đơn vị trường học
nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2021: 04 ngày từ thứ Năm ngày 02 tháng 9 năm 2021
đến hết Chủ nhật ngày 05 tháng 9 năm 2021. Trong đó 02 ngày nghỉ Lễ Quốc
khánh và 02 ngày là ngày nghỉ hằng tuần.
4. Một số yêu cầu trong thời gian nghỉ Lễ, Tết
- Các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, Bộ GDĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện.
+ Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19
trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021.

+ Công điện số 10016/CĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh Lâm Đồng về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống
dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội
xuân 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
+ Công văn số 29-CV/TU ngày 17/12/2020 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về
việc Tổ chức Tết năm 2021.
+ Công văn số 5351/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10/12/2020 của Bộ
GDĐT về việc bảo đảm trật tự ATGT, an ninh trật tự trong dịp Tết dương lịch
và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và Lễ hội Xuân 2021.
+ Thông báo số 4875/TB-LĐTBXH ngày 10/12/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021
đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 khi tham gia các hoạt động trong dịp nghỉ Lễ, Tết theo tinh thần không
lơ là, chủ quan đối với dịch Covid-19.
- Các trường học treo cờ Tổ quốc tại đơn vị; công chức, viên chức và
người lao động treo cờ Tổ quốc tại nhà ở trong ngày nghỉ Lễ, Tết năm 2021;
chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, trang trí hoa và cây xanh tại đơn vị.
- Tăng cường giáo dục ý thức khi tham gia giao thông cho học sinh, đảm
bảo trật tự, an toàn giao thông; thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác phòng, chống cháy, nổ tại đơn vị.
- Bố trí lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trực trường
trong những ngày nghỉ Lễ, Tết để giải quyết công việc đột xuất; trực bảo vệ
24/24 giờ trong ngày; bảo đảm an toàn về người và tài sản.
- Trong thời gian nghỉ Lễ, Tết, các đơn vị không tổ chức các hoạt động
ngoại khóa, dã ngoại, du lịch,... cho học sinh và thông báo đến phụ huynh học
sinh biết lịch nghỉ Lễ, Tết năm 2021.
- Quán triệt học sinh không tham gia các trang mạng xã hội có nội dung
thiếu lành mạnh, nội dung bạo lực.
- Khi có tình huống bất thường, thủ trưởng các cơ quan đơn vị báo cáo kịp
thời với chính quyền địa phương và Phòng GDĐT qua một trong các số điện
thoại sau:
+ Điện thoại trực văn thư Phòng: 0263. 3870414;

+ Điện thoại Trưởng Phòng, Phan Đình Đồng: 0909990595;
+ Điện thoại Phó trưởng Phòng, Nguyễn Phước Bảo Cường: 0919177369;
+ Điện thoại Phó trưởng Phòng, Phạm Việt Thắng: 0263. 3908405.
Phòng GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt, triển khai thực
hiện nghiêm các văn bản nêu trên./.
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