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Số:            /UBND-VHXH
V/v cho học sinh, sinh viên, học viên 
trên địa bàn tỉnh nghỉ Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022

Long An, ngày        tháng  01  năm 2022

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Quyết định số 8138/QĐ-UBND ngày 13/08/2021 của UBND tỉnh 
về việc ban hành 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 Long An; 
Thông báo số 176/TB-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh về việc nghỉ Tết 
và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 167/TTr-SGDĐT 
ngày 18/01/2022 về việc cho học sinh nghỉ học đón Tết Nhâm Dần năm 2022, 
UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho tất cả học sinh từ cấp mầm non đến phổ thông trên địa bàn 
tỉnh (kể cả đang học trực tiếp, trực tuyến hoặc qua hình thức khác) nghỉ Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày 28/01/2022 
đến hết ngày 06/02/2022 (nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày 
Mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần) như đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo 
tại văn bản nêu trên.

2. Đối với các địa bàn có trục giao thông chính đi qua, với lưu lượng phương 
tiện giao thông lớn, phức tạp trong những ngày trước và sau Tết: giao UBND các 
huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để chỉ đạo 
các trường (kể cả trường trung học phổ thông) trên địa bàn huyện, thị xã, thành 
phố chuyển hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến trong khoảng thời 
gian trước và sau thời gian nghỉ Tết nêu trên để đảm bảo an toàn trong việc đi lại 
cho học sinh. 

3. Đối với sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, 
giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh: tùy tình hình thực tế, thủ trưởng các đơn 
vị cho học sinh, sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 phù hợp với 
kế hoạch, chương trình giảng dạy của đơn vị.



Theo nội dung trên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các trường 
triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo Long An;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Long An;
- CVP, PCVP (Sang);
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, lvt.

      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

                  Phạm Tấn Hòa
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