
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-SGDĐT Kon Tum, ngày       tháng       năm 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc nghỉ Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo Kon Tum 

 

Căn cứ Công văn số 373/TB-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc nghỉ Tết âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động của các cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; 

Căn cứ Quyết định 847/QĐ-SGDĐT ngày 06/8/2019 của Giám đốc Sở 

GD&ĐT Kon Tum về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối 

với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum, 

Để việc nghỉ Tết phù hợp với tình hình chung của tỉnh, Sở GD&ĐT Kon 

Tum hướng dẫn việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2020 đối với 

ngành GD&ĐT Kon Tum, cụ thể như sau:  

1. Thời gian nghỉ Tết 

- Thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2020: Các trường mầm non, phổ 

thông và các cơ sở giáo dục khác nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày, thứ tư ngày 01 

tháng 01 năm 2020.  

- Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020: Các trường mầm non, phổ 

thông và các cơ sở giáo dục khác được nghỉ Tết Nguyên đán 07 ngày liên tục bắt 

đầu từ thứ năm, ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến hết thứ tư ngày 29 tháng 01 

năm 2020 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày 05 tháng 

Giêng năm Canh Tý).  

2. Công tác chuẩn bị và tổ chức đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 

năm 2020 

- Trong thời gian nghỉ Tết, các cơ sở giáo dục cần bố trí cán bộ, giáo viên, 

nhân viên trực bảo vệ cơ quan, đơn vị 24/24, gửi danh sách phân công trực về 

Văn phòng Sở GD&ĐT (chậm nhất vào ngày 31/12/2019) để theo dõi, liên hệ 

khi cần thiết. 

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà 

nước cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động. 

- Tổ chức thăm hỏi, động viên các nhà giáo lão thành, các nhà giáo có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, quan tâm đến các em học sinh, sinh viên 

không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình, không để trường hợp học sinh, 

sinh viên xa nhà không có Tết.  



- Triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị và tổ chức đón Tết Nguyên đán 

Canh Tý 2020 đảm bảo an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.  

3. Công tác báo cáo trước và trong Tết 

- Báo cáo thường xuyên:  

+ Thông tin, báo cáo nhanh hàng ngày các hoạt động những ngày trước và 

trong Tết kể từ ngày 17/01/2020 (ngày 23 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) đến hết 

ngày 29/01/2020 (ngày 5 tháng Giêng năm Canh Tý); thời điểm thông tin, báo 

cáo nhanh từ 14h00 đến 15h00 hàng ngày. 

+ Tổng hợp, báo cáo tình hình Tết gửi về Văn phòng Sở chậm nhất trước 

12 giờ 00 ngày 29/01/2020 (ngày 5 tháng Giêng năm Canh Tý); để tổng hợp, 

báo cáo Văn phòng UBND tỉnh.  

Các báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở) bằng 

email vanphong.sokontum@moet.edu.vn 

- Báo cáo đột xuất: Khi có việc đột xuất, phát sinh cần thông báo kịp thời 

cho Sở GD&ĐT và các cấp quản lý có liên quan bằng điện thoại, email (qua số 

điện thoại và email của Lãnh đạo được phân công trực ngày xảy ra sự việc). 

 Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng phòng GD&ĐT các 

huyện/ thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo đúng quy định. 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Các đơn vị trực thuộc; 

- Phòng GD&ĐT các huyện/thành phố; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban TG tỉnh ủy (p/hợp); 

- UBND các huyện/TP (p/hợp); 

- GĐ, các P.GĐ Sở (để biết);    

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Phận 
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