
UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            #SoKyHieuVanBan                       #DiaDiemNgayBanHanh
             V/v nghỉ Tết Nguyên đán
                   Quý Mão năm 2023

                 Kính gửi: 
                            - Ông (bà) Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
                            - Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT;
                            - Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh.

          Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2022 của 
UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 
của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh; Công 
văn số 8176/UBND-KGVX ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh về thời gian nghỉ 
Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh, Sở 
GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:
        1. Về thời gian nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão
          Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với
học sinh cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và 
giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh từ ngày 18/01/2023 (Thứ Tư, ngày 27 
tháng Chạp) đến hết ngày 29/01/2023 (Chủ Nhật, ngày mồng 08 tháng
Giêng năm Quý Mão)
      2. Thực hiện một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết 
            a) Quán triệt để cán bộ, công chức, viên chức và học sinh thực hiện 
nghiêm túc  Chỉ thị số 31-CT/TU  ngày  30/11/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 
việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí; thực hiện nghiêm túc quy định cấm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt 
pháo nổ; bài trừ tệ nạn mê tín, cờ bạc; chấp hành nghiêm chỉnh quy định an toàn 
khi tham gia giao thông; thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống 
cháy nổ.
            b) Các đơn vị tổ chức dọn vệ sinh, làm cho cảnh quan trường học sạch, 
đẹp; treo khẩu hiệu, cờ phướn, cờ Tổ quốc; tùy theo điều kiện của từng đơn vị 
có thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp nhằm 
tạo khí thế đón mừng xuân mới.
           c) Phối hợp với địa phương tổ chức cho học sinh chăm sóc nghĩa trang 
liệt sỹ, di tích lịch sử cách mạng, thăm hỏi gia đình mẹ Việt Nam anh hùng mà 
đơn vị nhận phụng dưỡng; vận động, quyên góp để giúp đỡ học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn có điều kiện đón mùa xuân mới vui tươi, ấm áp. Qua các hoạt 
động nhằm giáo dục  lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân, tổ tiên, ông bà, cha 
mẹ và giáo dục ý thức, truyền thống yêu nước, yêu quê hương cho học sinh.
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       d) Phân công trực bảo vệ cơ quan trong thời gian nghỉ Tết; có kế hoạch bảo 
vệ cơ sở vật chất trường học, chủ động phòng ngừa, không để trường hợp mất 
mát tài sản xảy ra.

đ)  Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Quý Mão
           Kịp thời tổng hợp tình hình và báo cáo công tác tổ chức đón Tết Nguyên 
đán Quý Mão về Sở GDĐT (Qua Q. office, Bộ phận Tổng hợp - Văn phòng Sở 
nhận); các nội dung báo cáo cụ thể như sau:

- Báo cáo tóm tắt về tình hình, công tác chuẩn bị Tết và các hoạt động đón 
Tết: trước ngày 20/01/2023.

- Báo cáo tổng hợp tình hình của đơn vị trong dịp Tết Nguyên đán Quý 
Mão năm 2023: trước 08 giờ ngày 26/01/2023 (mùng 5 tháng Giêng năm Quý 
Mão) để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.
      e) Sau thời gian nghỉ tết, các đơn vị có kế hoạch tổ chức giảng dạy học kỳ II 
năm học 2022-2023 đảm bảo chương trình, khung thời gian năm học theo Quyết 
định số 2094/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh.

     Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, 
Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT, Giám đốc TTGDTX tỉnh triển khai 
thực hiện./.

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC
- Bộ GDĐT (để báo cáo)
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ông Trần Anh Tuấn –PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban TG Tỉnh ủy;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Như trên: (để thực hiện);
- Các phòng, ban: (để thực hiện);

     
         
   

- Lưu VT, VP.        #ChuKyLanhDao
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