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THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 

của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An 
_________________

 Căn cứ Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh 
về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, 
giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An; Chỉ thị 
số 17/CT-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về các giải pháp 
đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, 
UBND tỉnh thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của ngành 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1. Thời gian nghỉ Tết
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị, trường 

học được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 theo quy định chung là 07 ngày, 
từ ngày 23/01/2020 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) đến hết ngày 
29/01/2020 (nhằm ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

- Riêng giáo viên và học sinh, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý  
2020 là 10 ngày, từ ngày 20/01/2020 (nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) 
đến hết ngày 29/01/2020 (nhằm ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

- Đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa trong tỉnh và những địa phương 
có đặc thù riêng có nhu cầu nghỉ sớm hơn thời gian quy định trên, UBND 
huyện, thị xã, thành phố trình xin chủ trương UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Nhiệm vụ của các đơn vị, trường học
2.1. Thực hiện tốt chế độ công vụ
- Động viên, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tốt thời gian 

làm việc trong những ngày giáp Tết, không đi trễ về sớm, khắc phục, giải quyết 
các công việc tồn đọng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo đảm trật 
tự an toàn giao thông; cấm vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ; cấm tham 
gia cờ bạc, cá độ ăn tiền; không uống rượu, bia trong ngày trực và không hút 
thuốc lá nơi quy định; thực hiện quy định về an toàn thực phẩm.
 - Chấp hành tốt việc treo cờ Tổ quốc tại nơi làm việc và hộ gia đình theo 
đúng quy định.   

- Chấp hành nghiêm túc bảng phân công trực Tết và nội quy trực Tết của 
cơ quan đề ra. 
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2.2. Đảm bảo công tác trực Tết
- Do thời gian nghỉ Tết kéo dài, các đơn vị, trường học phải bố trí trực 

24/24 tại cơ quan để bảo vệ tài sản, không để xảy ra tình trạng mất mát cũng như 
thực hiện thông tin công vụ; thực hiện tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an 
toàn cơ quan, phòng chống cháy nổ; kịp thời phối hợp với các cơ quan chức 
năng xử lý các trường hợp bất trắc xảy ra. 

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin để xử lý hoặc kiến nghị với 
các cơ quan chức năng xử lý đối với những trường hợp vi phạm.

2.3. Hoạt động sau Tết
 - Sau Tết các đơn vị, trường học trong tỉnh phải phối hợp thật tốt với các 
bậc cha mẹ học sinh, tham mưu với các Cấp ủy Đảng, Chính quyền, các Đoàn 
thể… để có biện pháp huy động học sinh đến trường, không để xảy ra tình trạng 
học sinh bỏ học giữa chừng. Kết thúc thời gian nghỉ Tết, phải tổ chức ngay việc 
dạy và học, trở lại hoạt động bình thường; tuyệt đối không để các hoạt động vui 
Xuân, nghỉ Tết kéo dài ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của 
năm học đã đề ra. 

- Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo sau Tết theo quy định.
 UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể về việc thực 
hiện các nội dung đã nêu trong Thông báo này, gửi đến các đơn vị, trường học 
trong tỉnh triển khai thực hiện./.
Nơi nhận :
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- CT, PCT.UBND tỉnh (vx);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PCVP (Phan);
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, lvt. 

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

Phạm Tấn Hòa


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2020-01-03T14:02:10+0700
	Long An
	Nguyễn Quốc Phan<quocphan@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2020-01-06T08:09:45+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2020-01-06T08:09:45+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐT: 02723524999 Fax: 02723524666
	2020-01-06T08:09:46+0700
	Long An
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




