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Kính gửi: Các trường Mầm non, Phổ thông trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 82/SGDĐT-VP, ngày  19/01/2022 của  Sở  Giáo dục và Đào 
tạo Phú Yên về  việc  hướng  dẫn  đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phòng Giáo dục và 
Đào tạo hướng dẫn đón tết  Nguyên  đán Nhâm Dần  2022,  như sau: 

1. Những việc cần thực hiện 

a) Nghiêm túc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến 
cáo của Bộ Y tế; không chủ quan, mất cảnh giác  với nguy cơ dịch bệnh, nhất là khi tham gia 

giao thông dịp  tết,  khi tham gia  các lễ  hội theo  truyền  thống văn hóa, phong tục, tập quán 

tốt đẹp của địa phương. 

 b) Quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, học sinh cần chú trọng việc đảm bảo 

an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp tết Nguyên đán Nhâm 

Dần 2022. 

 c) Hiệu trưởng các trường chỉ đạo, tổ chức dọn dẹp, vệ sinh môi trường, phòng, 

chống dịch bệnh; vận động viên chức, người lao động và học sinh thực hiện phong trào Xanh 
– Sạch – Đẹp tại trường học, nơi làm việc và thực hiện nếp sống văn minh đô thị tại khu dân 

cư, tham gia chỉnh trang, dọn dẹp, vệ sinh các tuyến đường phố, khu nhà ở tại nơi sinh sống. 

  d) Khi điều khiển hoặc tham gia các phương tiện  giao  thông phải thực  hiện các đúng 

quy định về an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, mặc áo phao 

đúng quy định khi đi thuyền đò; … 

 đ) Tổ chức phổ biến,  quán triệt trong toàn thể viên chức, người  lao động và học sinh 
về nội dung Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử 

dụng pháo. Nghiêm cấm công chức, viên chức, học sinh tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và sử 

dụng pháo nổ. Xây dựng kế hoạch, trang bị phương tiện phòng, chống cháy nổ tại cơ quan, 

đơn vị, trường học theo quy định. 

 e) Hiệu trưởng các trường có kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho viên 

chức, người lao động, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. 

 g) Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và học sinh  

có ý thức giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Phân công lãnh đạo và các bộ phận liên quan 

tổ chức trực 24/24 đảm bảo an toàn  cơ quan, trường học trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán. 

 h) Tại trụ sở cơ quan, đơn vị và hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động treo cờ Tổ quốc từ ngày 30/01/2022 đến hết ngày 10/02/2022. Nếu cờ đã phai màu 
hoặc bị rách phải thay cờ mới và treo tại vị trí trang trọng nhất. 

 2. Thời  gian nghỉ  tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

a) Học sinh các cấp từ mầm non đến phổ thông nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 

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

mùng 6 tháng Giêng, năm Nhâm Dần). 
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  b) Công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục nghỉ 

tết Nguyên đán 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). 

 3. Công tác báo cáo tình hình tết Nguyên đán 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo như sau: 

a) Nội dung báo cáo 

- Tình hình an ninh trật tự trường học, trật tự an toàn giao thông; 

- Công tác vệ sinh trường học; 

- Công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội; 

- Kiến nghị những công việc cần tập trung chỉ đạo điều hành sau Tết. 

b) Thời gian báo cáo 

- Đợt 1: Trước 08 giờ  00 ngày  24/01/2022  (22  tháng Chạp); 

- Đợt 2: Trước 08 giờ  00 ngày  29/01/2022  (27 tháng Chạp); 

- Đợt 3: Trước 08 giờ 00 ngày 04/02/2022 (Mùng 4 Tết). 

 Khi có sự việc bất thường xảy ra trong thời gian nghỉ tết, các đơn vị kịp thời báo cáo cho 

cơ quan chức năng và Phòng Giáo dục và Đào tạo qua email pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn, 

điện thoại: 0257.3872136 hoặc báo trực tiếp cho lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo  để chỉ 

đạo giải quyết./. 

Phòng GDĐT yêu cầu  Hiệu  trưởng  các  trường  triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận:     

 - Như trên: Để thực hiện;  
 - Lưu: VT, PT-PGD.  

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 
 

 
 

   Phạm Trung Thành

mailto:vanphong@phuyen.edu.vn
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