UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 37

/SGDĐT-VP

Khánh Hòa, ngày

07 tháng 01 năm 2021

V/v thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND
ngày 05/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh về tăng cường các biện
pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán
Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh,
an toàn, tiết kiệm

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-CTUBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên
đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Sở Giáo dục và Đào
tạo (GDĐT) yêu cầu các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc triển khai thực
hiện một số nội dung sau:
1. Quán triệt đội ngũ cán bộ, nhà giáo và học sinh tiếp tục thực hiện
nghiêm Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư (khoá XI) về đẩy
mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày
05/02/2015 của Ban Bí thư (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020
của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày
26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí; Công điện số 1711/CĐ- TTg ngày 07/12/2020 về bảo đảm trật
tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau
Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021; Công văn số 3271/SGDĐT-VP
ngày 22/12/2020 của Sở GDĐT về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết
Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 và Công văn số
07/SGDĐT-VP ngày 05/01/2021 của Sở GDĐT triển khai thực hiện Chỉ thị số
13/CT-CTUBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết
Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021.
2. Các đơn vị, trường học tổ chức các hoạt động Tết cho cán bộ, nhà giáo,
người lao động với tinh thần vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm; quán triệt và thực
hiện nghiêm việc không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối
với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng phương tiện, tài sản
công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, Lễ hội,…; dành thời
gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các gia đình bị thiệt hại
do thiên tai, bão, lũ,…Thủ trưởng các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm Quy
định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách
nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cấp, các ngành, đơn vị và kỷ luật,
kỷ cương hành chính.
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3. Phân công trực Tết 24/24 tại trụ sở đơn vị, trường học; tăng cường công
tác kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các
phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, phòng dạy tin học, phòng làm
việc, khu nội trú, căn tin và các khu vực khác có nguy cơ xảy ra cháy, nổ; tổ
chức vệ sinh trường lớp trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các đơn vị, trường học khẩn trương tập trung ngay vào
công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị, trường học.
4. Tổ chức phát động phong trào trồng cây nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp đầu
Xuân năm Tân Sửu 2021.
5. Các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng,
chống đại dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy
cơ dịch bệnh; kịp thời ứng phó mọi tình huống đảm bảo đồng bộ, hiệu quả các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ quan, đơn vị, trường học theo
Chỉ thị số 13/CT-CTUBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh.
6. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bảo đảm trật tự an
toàn giao thông; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải là người gương
mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn giao thông và
chịu trách nhiệm bị xử lý kỷ luật khi vi phạm quy định bảo đảm trật tự an toàn
giao thông.
7. Tổ chức tuyên truyền giáo dục cho học sinh, học viên, thanh thiếu niên
chấp hành nghiêm luật giao thông, không tham gia đua xe, đánh võng, lạng lách,
không đốt pháo các loại, không bẻ cây lấy lộc đầu năm, không uống rượu, bia,
không tham gia cá cược, cờ bạc… nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao
thông trên địa bàn tỉnh.
Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT, các đơn
vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên; báo cáo kết quả
triển khai thực hiện về Sở GDĐT (qua Văn phòng Sở, email:
ndson@khanhhoa.edu.vn) trước 10 giờ 00 ngày 15/02/2021 (Mùng 4 Tết) để
tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT - để th/hiện);
- UBND tỉnh (VBĐT - để báo cáo);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (VBĐT - để b/cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/cáo);
- Ban ATGT tỉnh (VBĐT - để ph/hợp);
- Các Phó Giám đốc Sở GDĐT (VBĐT);
- Các phòng thuộc cơ quan Sở GDĐT (VBĐT);
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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