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Kính gửi: 

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Thực hiện Công văn số 6190/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 29/12/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội 

phạm, an ninh trật tự trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội 

Xuân 2022; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa-

Vũng Tàu về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022; Quyết định số 2322/QĐ-UBND 

ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 

đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Công văn số 528/UBND-VP ngày 14/01/2022 về tăng cường 

các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an 

toàn, tiết kiệm. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị, trường học thực 

hiện tốt các số nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai, thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, địa phương về 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đề cao vai trò, trách 

nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp 

phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị. 

2. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh; chủ động xây dựng kế hoạch, 

phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương huy động các nguồn lực của xã hội, 

tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời học sinh thuộc gia đình chính sách, học sinh mồ 

côi, không nơi nương tựa; học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn; cán bộ, giáo 

viên, nhân viên đang công tác và đã nghỉ hưu có hoàn cảnh khó khăn; học sinh có cha 

mẹ mất do Covid-19, đảm bảo cho mọi người được đón tết vui tươi, an toàn. 

3. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và học sinh thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, giữ gìn 

trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; hướng dẫn phụ huynh thực hiện đúng quy 

định đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; 

không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép 

lái xe; không chơi cờ bạc và tham gia các tệ nạn xã hội; thực hiện nghiêm túc các quy 

định của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; thực hiện hiệu quả nguyên tắc “5 

K, vắc xin, thuốc điều trị, công nghệ, ý thực người dân, biện pháp hành chính, xử 

phạt vi phạm”. 
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4. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh 

hạn chế di chuyển ra khỏi tỉnh và nơi có dịch đang bùng phát khi không cần thiết 

trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn tỉnh, cũng như bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.  

5. Không tổ chức tập trung sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022 tại các đơn vị 

trường học. Xây dựng kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022 lành mạnh, vui tươi, an toàn, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm thực 

hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022. Tổ chức, phân công cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và người lao động tham gia trực Tết tại cơ quan, đơn vị 24/24h. 

6. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không được sử dụng các tài sản, trang 

thiết bị của cơ quan, đơn vị để phục vụ nhu cầu riêng cho cá nhân, gia đình; không đi 

lễ, hội trong giờ hành chính,…Thực hiện nghiêm túc chế độ trực báo cáo trước, 

trong, sau Tết. Ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, phải nhanh chóng 

đưa các hoạt động của cơ quan, đơn vị trở lại hoạt động bình thường. Đảm bảo các 

điều kiện cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh đón 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, thiết thực và 

ý nghĩa. 

7. Chủ động xây dựng kế hoạch phòng cháy và chữa cháy, tổ chức tự kiểm tra 

và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm tra việc đảm bảo về 

an toàn, phòng chống cháy nổ trong phạm vi đơn vị quản lý. Nhắc nhở cán bộ, giáo 

viên và học sinh đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong dịp Tết nhằm 

hạn chế tối đa xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, phòng chống dịch Covid-19 và đề 

phòng các dịch bệnh khác. 

8. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: Nghỉ Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần, Sở GDĐT sẽ thông báo sau khi có Thông báo của UBND tỉnh. 

- Đối với học sinh: Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 14 ngày: Từ ngày 

24/01/2022 đến hết ngày 06/02/2022 (tức ngày 22 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết 

ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần). 

9. Treo cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan, trường học và gia đình cán bộ công 

chức, viên chức trong những ngày nghỉ nêu trên.  

10. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo 

Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT 

thực hiện chế độ báo cáo về Sở GDĐT theo thời gian sau: 

- Báo cáo đột xuất tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ngay sau khi có 

vấn đề phát sinh, nổi cộm (qua số điện thoại trực cơ quan: 0254 3852691 hoặc đồng 

chí Lê Văn Tuyền - Chánh Văn phòng Sở GDĐT, số điện thoại 0918 019 574) để kịp 

thời giải quyết. 

- Báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết, trong đó có tổng hợp số 

F0 (nếu có) của CBQL, GV, NLĐ và học sinh từ ngày 24/01/2022 đến 06/02/2022 
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gửi Sở GDĐT chậm nhất là 10h00 ngày 04/02/2022 qua Zalo và Idesk (tức ngày 

mùng 4 Tết Nhâm Dần 2022). 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu Phòng giáo dục và đào tạo các 

huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT nghiêm túc triển khai, thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;                                                                   

- Bộ GDĐT (b/c);                                         

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo TU (b/c); 

- Ban VHXH HĐND tỉnh (b/c);                                                   

- Đ/c Trần Văn Tuấn-PCT UBND tỉnh (b/c);                                                      

- UBND các huyện, TX, thành phố (Ph/h); 

- Báo BRVTvà Đài PTTH tỉnh (nhờ đưa tin); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu VT. AnhBtv. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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