
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 128/SGDĐT- VP 

V/v: Hướng dẫn nghỉ Tết và đảm 

bảo an ninh, trật tự, phòng dịch 

trong dịp Tết Nguyên đán  

Nhâm Dần 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hưng Yên, ngày 21 tháng  01  năm 2022 

 

Kính gửi:  - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

                             - Các trường và trung tâm trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 236/BGDĐT-VP ngày 20/01/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc tổ chức Tết 2022; 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán năm 2022 vui tươi, lành 

mạnh, an toàn, tiết kiệm; 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên hướng dẫn nghỉ Tết và yêu cầu các đơn 

vị, trường học thực hiện tốt các nội dung sau: 

  I. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị, trường học 

(sau đây gọi là công chức, viên chức) nghỉ tết Âm lịch từ thứ Hai ngày 31 tháng 

01 năm 2022 đến hết chủ nhật ngày 06 tháng 02 năm 2022 (tức ngày 29 tháng 

Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần). 

II. Những việc cần thực hiện 

 Các đơn vị, trường học đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự đơn vị mình trong 

thời gian trước, trong và sau Tết, đồng thời thực hiện tốt các yêu cầu sau: 

1- Phối hợp với cấp ủy, tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức và học sinh, sinh viên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

2 - Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, nhà giáo, học 

sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của UBND tỉnh; 

 -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; đề cao trách nhiệm 

người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong đơn vị và địa phương, trong thời gian 

nghỉ tết, sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thường xuyên liên hệ với học 

sinh để kịp thời nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế 

“Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo Y tế”, 

hướng dẫn học sinh các nội dung cần chuẩn bị trước, trong và sau Tết. 

3 - Tăng cường công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an 

toàn trong cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các cơ sở giáo dục và đào tạo; phân 

công lãnh đạo, cán bộ, nhân viên có nhiệm vụ trực, bảo vệ cơ sở vật chất, các tài 

sản của cơ quan, đơn vị, trường học nghiêm túc 24/24 giờ vào các ngày nghỉ Tết. 



 

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an địa phương để có biện pháp cần thiết 

xử lý kịp thời và đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng 

chống cháy nổ,...cho đơn vị. Lịch phân công trực của đơn vị gửi cơ quan chủ quản 

và công an địa phương để phối hợp. 

- Nhắc nhở cán bộ, giáo viên và giáo dục cho học sinh, sinh viên đảm bảo 

vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết nhằm hạn chế tối đa 

xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, đề phòng dịch tiêu chảy cấp xảy ra.  

4 - Các trường tiểu học, THCS, các đơn vị trực thuộc tuyệt đối không giao 

bài tập về nhà cho học sinh trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Học sinh được nghỉ 

ngơi thoải mái, cùng gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi và vui chơi giải 

trí lành mạnh, an toàn. 

5 - Tuyên truyền, nhắc nhở học sinh không tham gia các hình thức cờ bạc, 

các trò chơi có nguy cơ cao về tai nạn thương tích, không sử dụng các văn hóa 

phẩm có nội dung không lành mạnh, không sử dụng thuốc lá, rượu bia và một số 

chất gây nghiện khác, hạn chế tối đa việc đi lại để đảm bảo an toàn phòng chống 

dịch và nhăc nhở học sinh việc đảm bảo an toàn giao thông. 

6 - Các đơn vị, trường học treo cờ Tổ quốc theo quy định trong các ngày lễ, 

tết. 

Tết Nguyên đán là Tết cổ truyền của dân tộc có ý nghĩa sâu sắc với mỗi 

người Việt Nam, Sở yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, triển khai và thực 

hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong thời gian nghỉ Tết thực hiện nghiêm chế 

độ thông tin, báo cáo, bảo đảm thông suốt trong dịp nghỉ Tết; báo cáo kịp thời 

những vấn đề nổi cộm, phát sinh về Sở GD&ĐT (qua Văn phòng, số điện thoại 

03213.864534 – 0912 534812) để có hướng giải quyết kịp thời.  

Sau kỳ nghỉ Tết, các đơn vị cần ổn định ngay nền nếp dạy, học và làm việc 

bình thường, khi học sinh được đến trường Sở sẽ có thông báo chi tiết sau, báo 

cáo tình hình nghỉ tết về hòm thư vanphong.sohungyen@moet.edu.vn trước 

14h00 ngày 07/02/2022 (tức ngày mùng 7 Tết). 

 

Nơi nhận: 

- Bộ GDĐT; 

- UBND tỉnh; 
- Như kính gửi; 

- Ban giám đốc Sở; 

- Công đoàn Ngành; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Khải 
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