
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /SGDĐT-VP 
V/v nghỉ Tết Nguyên đán  

Nhâm Dần năm 2022 

Nam Định, ngày     tháng     năm 2022 

  

Kính gửi:  

 

 - Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở GDĐT; 

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố Nam Định; 

- Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX. 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; 

Thực hiện Thông báo số 119/TB-LĐTBXH ngày 14/01/2022 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 

2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Quyết định số 

1727/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành 

khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định, Sở Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) thông báo tới các cơ quan, đơn vị, trường học trong ngành lịch nghỉ tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 như sau: 

1. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

- Cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động thuộc cơ quan Sở 

GDĐT, phòng GDĐT các huyện, thành phố, các trường mầm non, phổ thông, các 

trung tâm, trường Cao đẳng Sư phạm: nghỉ từ thứ Hai ngày 31/01/2022 đến hết thứ 

Sáu ngày 04/02/2022 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 4 

tháng Giêng năm Nhâm Dần). 

- Học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDTX, 

Trung tâm GDNN-GDTX: nghỉ 10 ngày, từ thứ Sáu ngày 29/01/2022 đến hết thứ 

Hai ngày 07/02/2022 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 7 

tháng Giêng năm Nhâm Dần). 

- Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định: giao trường Cao đẳng Sư 

phạm Nam Định thông báo cho sinh viên thời gian nghỉ Tết Nhâm Dần năm 2022 

phù hợp với quy định của Bộ GDĐT và kế hoạch đào tạo của nhà trường, báo cáo 

về Sở (qua Văn phòng Sở) trước ngày 28/01/2022. 

- Trong thời gian làm việc, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động tổ chức 

hoạt động chuyên môn, phân công nhiệm vụ cho giáo viên, người lao động của đơn vị. 

2. Những việc cần thực hiện để đảm bảo an ninh, trật tự trong cơ quan, 

đơn vị, trường học những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

- Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

GDĐT, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định, UBND huyện, thành phố về bảo đảm 

trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 

2109/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 31/12/2021 của Sở GDĐT về việc bảo đảm an 

toàn trường học dịp Tết Dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 
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2022, Công văn số 65/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 13/01/2022 của Sở GDĐT về 

việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Quan tâm 

tới đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh, 

sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, dịch bệnh Covid-19, học sinh mồ côi…  

- Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần cho cha mẹ học sinh biết để quản lý con em trong những ngày nghỉ. 

- Trong thời gian nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, trường học treo cờ Tổ quốc, 

băng rôn, khẩu hiệu theo quy định; phân công lịch trực, phối hợp chặt chẽ với Công 

an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ 

sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ… cho cơ quan, đơn vị, trường học. 

Thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý, kịp thời báo cáo những trường hợp 

phát sinh, đột xuất về Sở; đảm bảo chế độ thông tin liên lạc được thông suốt trong 

thời gian nghỉ Tết. 

- Lập danh sách lãnh đạo trực Tết (theo mẫu) và gửi về Sở GDĐT trước 

ngày 26/01/2022 để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

- Báo cáo tình hình trong dịp Tết, tập trung vào các nội dung: tình hình an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ; công tác phòng chống 

dịch; an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác an sinh xã hội, chăm 

lo Tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo và các đối tượng khác; hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, công tác thông tin, tuyên truyền,… và những nhiệm vụ trọng tâm 

cần tập trung triển khai thực hiện sau Tết.  

Báo cáo gửi về Sở GDĐT trước 14h00 ngày 04/02/2022 (ngày mùng 4 Tết) 

qua hệ thống quản lý văn bản điều hành để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước 

15h00 cùng ngày.  

3. Sau thời gian nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, trường học cần ổn định nền 

nếp và trở lại làm việc bình thường. 

- Từ ngày 08/02/2022, học sinh tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh đi học 

trực tiếp (Sở GDĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể sau). 

Sở GDĐT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học nghiêm túc thực hiện. 

Trong thời gian nghỉ, nếu có hiện tượng bất thường xảy ra, đơn vị báo cáo về Sở 

GDĐT (SĐT trực: 0228.3648234 hoặc đ/c Nguyễn Thành Nam, Phó Chánh Văn 

phòng, SĐT: 0948.281.172; đ/c Tạ Văn Khiêm, Phó Trưởng phòng 

GDCT&CTHSSV, SĐT: 0914.523.112)./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ GDĐT; 

- UBND tỉnh Nam Định; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Nam Định; 

- Giám đốc Sở GDĐT; 

- Các Phó GĐ Sở GDĐT; 

- UBND các huyện, thành phố Nam Định; 

- Cổng TTĐT Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

kí) 

 

 

 

 

Cao Xuân Hùng 
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ĐƠN VỊ:…………….. 

 

DANH SÁCH 

 LÃNH ĐẠO TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022 

 

TT Ngày tháng Họ và tên Chức vụ Điện thoại 

1 
31/01/2022 

(29 tháng chạp) 
   

2 
01/02/2022 

(Mùng 1 Tết) 
   

3 
02/02/2022 

(Mùng 2 Tết) 
   

4 
03/02/2022 

(Mùng 3 Tết) 
   

5 
04/02/2022 

(Mùng 4 Tết) 
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