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 Kính gửi:  

- Hiệu trưởng các trường trực thuộc, 

- Chủ các nhóm lớp mầm non ngoài công lập 

 

 Thực hiện Công văn số 547/SGDĐT-VP, ngày 27/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Đắk Lắk về việc nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021, 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã thông báo việc nghỉ Lễ đối với cán bộ quản lý, 

công chức, viên chức, người lao động và học sinh; việc tổ chức trực và báo cáo tình hình 

trong dịp Lễ như sau:   

1. Đối với cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh tại các đơn vị có chế độ 

nghỉ 02 ngày/tuần (thứ Bảy và Chủ nhật): Nghỉ 04 ngày liên tục, từ ngày 30/4/2021 đến 

hết ngày 03/5/2021. Đối với cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh tại các đơn vị 

có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần (Chủ nhật): Nghỉ 03 ngày liên tục, từ ngày 30/4/2021 đến hết 

ngày 02/5/2021.  

2. Trước và trong thời gian nghỉ Lễ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện nghiêm túc các nội dung sau:   

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo 

của Chính phủ, Bộ GDĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở GDĐT, UBND thị xã và hướng dẫn 

của ngành Y tế.  

- Phân công cán bộ quản lý, công chức, viên chức trực, bảo vệ tài sản cơ quan; thực 

hiện việc treo cờ Tổ quốc và các nội dung liên quan khác theo quy định.  

- Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh thuộc thẩm 

quyền quản lý tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật chấp hành tốt an ninh trật tự, an 

toàn giao thông; cảnh giác, đề phòng các loại tai nạn, đặc biệt là tai nạn đuối nước khi đi 

chơi sông, hồ, suối trong những ngày nghỉ Lễ. Đồng thời có các biện pháp cụ thể nhằm 

đảm bảo an toàn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ.   

- Thường xuyên nắm tình hình trong thời gian nghỉ Lễ; kịp thời xử lý và phối hợp 

xử  lý theo thẩm quyền khi đơn vị có phát sinh các sự cố đặc biệt; kịp thời báo cáo về phòng 

Giáo dục và Đào tạo qua bộ phận Tổng hợp thi đua để báo cáo lãnh đạo chỉ đạo giải quyết. 

Nhận được Công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc, Chủ các nhóm 

lớp mầm non ngoài công lập triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở GDĐT (b/cáo); 

- UBND thị xã (b/cáo); 

- Như trên (t/hiện); 

- Lãnh đạo phòng (c/đạo); 

- Các bộ phận chuyên môn (p/hợp); 

- Lưu: VT, THTĐ (Tr-5bH). 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Ngọc Cẩm 
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