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V/v tăng cường thực hiện các biện
pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán
Nhâm Dần 2022 vui tươi, an toàn
và tiết kiệm

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 159/UBND-TH ngày 11/01/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Bến Tre về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm đón Tết
Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, an toàn và tiết kiệm, Sở Giáo dục và Đào
tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc
Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được
giao thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị
số 35/CT-TTg; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Xuân, đón Tết trên
tinh thần thiết thực và tiết kiệm, chống lãng phí, phù hợp với truyền thống văn hóa
của dân tộc và phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh hiện nay. Tăng cường
tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Người đứng đầu các cơ quan, đơn
vị, tổ chức chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong phạm
vi phụ trách, quản lý.
2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết số
128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về Quy định tạm thời "Thích ứng an
toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", Công văn số 1605-CV/TU ngày
17/12/2021 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp Tết
Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Dừng các hoạt động tập trung đông người không
cần thiết; Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bảo đảm xử lý kịp thời các tình
huống xảy ra; Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, sẵn sàng ứng phó mọi
tình huống.
3. Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước quán triệt và thực hiện
nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm
cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức, không sử dụng
ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động trái quy định;
không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan. Thực hiện nghiêm Quy định số 08QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương
của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm và các văn
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bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về Tết Nguyên đán Nhâm Dần
năm 2022.
4. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương tập trung giải
quyết, xử lý công việc, không để chậm trễ, gây ảnh hưởng nhiệm vụ được giao. Triển
khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm phòng, chống dịch Covid19, đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường theo đúng hướng dẫn của cơ quan
chuyên môn.
5. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên trên địa bàn
tỉnh thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông,
thực hiện nghiêm Thông điệp 5K” về phòng, chống dịch Covid-19.
6. Các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm việc phân công trực và bảo vệ cơ
quan, trường học dịp nghỉ Tết, bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ sở vật chất, trang thiết
bị, phòng chống cháy nổ. Thực hiện các giải pháp bảo đảm kế hoạch năm học 20212022 sau kỳ nghỉ Tết theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (khi được ban
hành).
Sở GD&ĐT yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, đơn
vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc./.
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