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Ninh Thuận, ngày21 tháng 01 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tổ chức Tết năm 2021

Kính gửi:
- Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và công văn
số 209/BGDDT-VP ngày 20/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, V/v tổ
chức Tết năm 2021,
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng GDĐT huyện, thành phố,
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện các nội dung
sau đây:
1. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19,
tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh. Tuyên
truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh, sinh viên
và người thân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K: khẩu trang - khử khuẩn khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế; nhất là thực hiện đeo khẩu trang
bắt buộc, khử khuẩn nơi đông người, khu vực công cộng. . .
2. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên có ý thức giữ gìn an ninh,
trật tự, an toàn xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết năm
2021.
3. Chủ động, có kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán
bộ, công chức, viên chức, gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó
khăn, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
4. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 41 của Ban Bí thư Khoá XI
về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức
lễ hội. Tổ chức các hoạt động lễ hội, văn hoá, thể thao . . . đảm bảo thiết thực,
hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn
hoá dân tộc và thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương, gắn
với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
5. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 08 của Ban chấp hành Trung ương
Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Không tổ chức đi
thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Thực hiện nghiêm túc chủ
trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cấm
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sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động
lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.
6. Quan tâm hỗ trợ vé tàu, xe hoặc tổ chức chu đáo việc đón Tết cho học
sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về nhà đón Tết.
7. Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
và học sinh, sinh viên về công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm; nghiêm chỉnh
chấp hành Luật Giao thông, các quy định về an toàn giao thông. Nghiêm cấm
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tàng trữ,
vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ.
8. Tổ chức tốt việc tổng vệ sinh cơ quan, đơn vị ngăn nắp, sạch đẹp, văn
minh. Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm
bảo an toàn về phòng cháy nổ. Trang bị đủ các phương tiện, thiết bị theo quy
định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; không để xảy ra cháy nổ tại cơ
quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục, đào tạo.
Sở GDĐT đề nghị Trưởng phòng GDĐT huyện, thành phố, Thủ trưởng
các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung trên và duy trì
lịch trực Tết để xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, phát sinh
đồng thời báo cáo về Sở GDĐT tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán
Tân Sửu năm 2021 (qua Phòng Tổ chức-Hành chính)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- GĐ&PGĐ Sở;
- Công đoàn GD tỉnh;
- CB, CC, NLĐ cơ quan Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, P.TCHC.
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