UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

1859/SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 24 tháng 8 năm 2021

V/v thực hiện nghiêm công tác
lãnh đạo, điều hành dịp nghỉ
Lễ Quốc khánh 2/9

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các Trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại văn bản số
1168/UBND-KGVX ngày 20/8/2021 về việc thực hiện nghiêm công tác lãnh
đạo, điều hành dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9; Thông báo số 177/TB-VP ngày
18/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào
mừng kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9;
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện,
thị xã, thành phố; trung tâm GDNN-GDTX các huyện; các đơn vị trực thuộc Sở;
Trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống (gọi chung là các đơn vị) khẩn
trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến công
chức, viên chức và người lao động biết lịch nghỉ Lễ 04 ngày từ thứ Năm ngày
02/9/2021 đến hết Chủ nhật ngày 05/9/2021.
Riêng sáng ngày 05/9/2021 các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh
tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022, không tập trung học sinh và
theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Bố trí, phân công công chức, viên chức và người lao động trực trong
ngày nghỉ để giải quyết công việc, đặc biệt quan tâm giải quyết công việc quan
trọng, cấp bách, phát sinh nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19, phòng
chống thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và kịp thời giải
quyết những vụ việc đột xuất trong ngày nghỉ lễ. Xây dựng phương án làm việc
cho cơ quan, đơn vị phù hợp bảo đảm an toàn cho công chức, viên chức và
người lao động; yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng dịch
của Ban chỉ đạo Covid-19 tỉnh.
3. Thông báo quán triệt cho toàn bộ công chức, viên chức và người lao
động, học sinh, học viên toàn đơn vị không đi ra khỏi địa bàn trong các
ngày nghỉ lễ, chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.
Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên nếu để
xảy ra vi phạm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong đơn vị. Xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
theo quy định của pháp luật.
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4. Yêu cầu các đơn vị kịp thời báo cáo về những vấn đề nổi cộm, đột xuất
phát sinh xảy ra trong các ngày nghỉ lễ (nếu có) và tổng hợp báo cáo tình hình
chung 04 ngày nghỉ lễ về Sở Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ E-mail:
vanphong.sogialai@moet.edu.vn trước 11h00 ngày 05/9/2021 để tổng hợp báo
cáo UBND tỉnh.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở GDĐT;
- Các phòng CMNV Sở (thực hiện);
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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