UBND HUYỆN KÔNG CHRO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 27/PGD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kông Chro, ngày 29 tháng 01 năm 2021

V/v tổ chức các hoạt động trước, trong và
sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc .
Thực hiện Kê hoạch số 04 /KH-UBND ngày 12/01/2021 của UBND huyện
Kông Chro về việc tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân
Sửu năm 2021;
Thực hiện Công văn số 138/UBND-NC ngày 20/01/2021 của UBND huyện
Kông Chro về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán
Tân Sửu năm 2021;
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trường học thực hiện một số
nội dung sau:
1. Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt hạn chế tổ chức
các lễ hội, tập trung đông người; các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ
yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch theo quy định.
2. Thực hiện nghỉ tết đúng thời gian quy định, phân công cán bộ, giáo viên,
nhân viên trực cơ quan trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán.
3. Quán triệt đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh thực
hiện nghiêm túc luật giao thông; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Không được tham gia các tệ nạn xã hội và mua bán, sử dụng trái phép các vật liệu
nổ, tránh tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết. Đảm bảo đón tết an toàn, lành mạnh,
vui tươi và tiết kiệm.
4. Tuyên truyền phụ huynh quản lý học sinh trong thời gian nghỉ tết. Bàn giao
học sinh cho chính quyền địa phương trong dịp nghỉ tết Nguyên đán.
5. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các đơn vị trường học tập trung vào công việc dạy
và học, vận động học sinh ra lớp, ổn định nề nếp, vệ sinh trường lớp theo đúng quy
định.
6. Trong thời gian nghỉ tết, đơn vị có vấn đề bất thường xẩy ra, báo cáo kịp
thời về Lãnh đạo ngành và chính quyền địa phương để chỉ đạo, xử lí kịp thời.
Báo cáo tình hình trước, trong và sau thời gian nghỉ tết về Phòng Giáo dục
trước 07 giờ ngày 15/02/2021 qua địa chỉ Email: tonghopkcr@gmail.com.
Đề nghị các đơn vị trường học nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.
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