
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:          /SGDĐT-VP 

V/v nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp 

Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2019 

 

 

Kính gửi: 

   - Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; 

   - Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; 

- Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở; 

   - Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên. 

 

 Thực hiện Công văn số 136/TB-UBND ngày 05/11/2019 của UBND 

thành phố về việc nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp Tết Dương lịch, Tết Âm 

lịch năm 2020 và Công văn số 8698/UBND-SGDĐT ngày 24/12/2019 của 

UBND thành phố về việc cho học sinh thành phố nghỉ Tết Canh Tý 2020, Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai một số nội dung như sau: 

 1. Thời gian nghỉ lễ 

a) Tết Dương lịch 

 Công chức, viên chức, người lao động và học sinh: Nghỉ 01 ngày, thứ Tư, 

ngày 01/01/2020. 

 b) Tết Âm lịch 

 - Công chức, viên chức, người lao động: Nghỉ 07 ngày, từ thứ Năm, ngày 

23/01/2020 đến hết thứ Tư, ngày 29/01/2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm 

Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 Tết Canh Tý). 

- Học sinh: Nghỉ 09 ngày, từ thứ Ba, ngày 21/01/2020 đến hết thứ Tư, 

ngày 29/01/2020 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 

Tết Canh Tý). 

2. Treo cờ và khẩu hiệu 

 a) Các đơn vị, trường học thực hiện treo cờ Tổ quốc trong các ngày: 

01/01/2020 và 23, 24, 25, 26, 27/01/2020.  

 b) Các đơn vị, trường học có tổ chức Đảng thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ 

quốc và khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy. 

 3. Một số lưu ý đối với các đơn vị, trường học 

 a) Duy trì thông suốt các hoạt động chuyên môn trước và sau các kỳ nghỉ 

Tết. Có kế hoạch trực lãnh đạo và trực bảo vệ trong dịp Tết; tăng cường công tác 

bảo vệ an ninh trật tự; chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan 



2 
 

chức năng tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng chống cháy 

nổ. Trang bị đủ các phương tiện, thiết bị theo quy định của pháp luật về phòng 

cháy, chữa cháy; không để xảy ra cháy nổ tại đơn vị. 

 b) Tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp, nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ. Quán 

triệt toàn thể công chức, viên chức và học sinh về vệ sinh an toàn thực phẩm; 

nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông, Luật Giao thông. 

Nghiêm cấm công chức, viên chức, học sinh tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử 

dụng pháo nổ; tham gia các trò chơi ăn tiền… 

 c) Đảm bảo các điều kiện cho công chức, viên chức, học sinh đón Tết an 

toàn, lành mạnh, thiết thực và ý nghĩa. Quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện đối với 

công chức, viên chức, người lao động ở xa, thuộc gia đình chính sách, học sinh 

con thương binh, liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. 

 d) Thủ trưởng các đơn vị, trường học quan tâm theo dõi và kịp thời báo 

cáo lãnh đạo Sở GDĐT khi có những vấn đề bất thường xảy ra đối với đơn vị, 

giáo viên, học sinh trong các ngày nghỉ lễ. Báo cáo tình hình trước, trong và sau 

Tết Âm lịch (theo mẫu) về Sở GDĐT qua Hệ thống thông tin chính quyền điện 

tử thành phố chậm nhất vào lúc 14h00 ngày 30/01/2020 (bà Nguyễn Thị Mây – 

CV Văn phòng nhận). 

 Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học triển 

khai thực hiện./. 
Nơi nhận:                                                                                  

- Như trên; 

- VP Bộ GDĐT; 

- VP Thành ủy; 

- VP ĐĐBQH, HĐND và UBND thành phố; 

- UBND các quận, huyện; 

- BGĐ, Công đoàn GD thành phố; 

- Các phòng, website Sở;                                               
- Lưu: VT, VP. Mây 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Thị Bích Thuận 
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Đơn vị: ……………..     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

……………………...           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:      /                                                     ..……, ngày     tháng     năm 2020 

 

 BÁO CÁO 

                           Tình hình trước, trong và sau Tết Canh Tý 2020 

  

 I. TÌNH HÌNH TRƯỚC TẾT 

 1. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, đón Xuân 

 2. Tình hình dạy học trong các ngày trước nghỉ Tết 

II. TÌNH HÌNH TRONG TẾT 

 1. Tình hình trực, bảo vệ, trật tự, an toàn của đơn vị trong thời gian nghỉ Tết. 

 2. Những vấn đề bất thường xảy ra trong các ngày nghỉ ở đơn vị, học sinh và 

giáo viên (nếu có). 

 III. TÌNH HÌNH DẠY VÀ HỌC CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG NGÀY 

ĐẦU SAU TÊT 

 

Nơi nhận:                                                                       Thủ trưởng 
- VP Sở GDĐT; 

-  Lưu: VT, ….                                                                            (Kí và đóng dấu) 
 

  

                  …………………... 
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