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Số: 56 /PGDĐT-CV

Đăk Glei, ngày 25 tháng 01 năm 2022

V/v tổ chức trực và báo cáo
tình hình trong dịp Tết Nguyên
đán Nhâm Dần 2022

Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 123/UBND-NC ngày 24 tháng 01 năm 2022 của
Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình
trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các đơn vị trường học triển
khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm
đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm;
Công văn số 15/UBND-KTTH ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31 tháng 12
năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 501-CV/HU ngày 17/12/2021
của Huyện ủy về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022; Công văn số 2694/UBNDNC ngày 30/12/2021 của UBND huyện về tăng cường đảm bảo ANTT Tết
Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn huyện; Công văn số
2695/UBND-NC ngày 30/12/2021 của UBND huyện về tăng cường đảm bảo
tình hình ANTT trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán 2022. Trong đó,
tổ chức trực trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thường
xuyên nắm tình hình, giải quyết công việc liên tục, kịp thời xử lý những vấn đề
đột xuất phát sinh, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân và công tác
phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 01/PGDĐT-CV ngày 01/01/2021
của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn
với đảm bảo tình hình ANTT trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán
2022; Công văn số 05/PGDĐT-CV ngày 03/01/2021 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 27 tháng 12
năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn số 48/PGDĐT-CV
ngày 20/01/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục tăng cường
công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học trước, trong và sau Tết
Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Công văn số 52/PGDĐT-CV ngày 24/01/2021
của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục triển khai thực hiện đợt cao
điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên
địa bàn huyện.
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2. Thực hiện chế độ báo cáo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cụ
thể:
- Thông tin, báo cáo nhanh các hoạt động trong những ngày Tết trước 14
giờ 00 phút hằng ngày, thời gian trực cơ quan và báo cáo bắt đầu từ ngày 25
tháng 01 năm 2022 (Nhằm ngày 23 tháng 12 Âm lịch).
- Tổng hợp, báo cáo tình hình Tết gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo
chậm nhất trước 15 giờ 00 ngày 03 tháng 02 năm 2022 (mùng 3 Tết âm lịch)
để tổng hợp, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Đăk Glei.
Phòng Giáo dục và Đào tạo báo để các đơn vị trường học biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện (b/c);
- TP, PTP (t/d);
- Lưu: VT.
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