
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 183/SGDĐT- VP 

V/v: nghỉ Tết đón xuân, phòng dịch 

an toàn, phát hiện các ĐHTT trong 

ngành giáo dục 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hưng Yên, ngày 05 tháng  02  năm 2021 

 

Kính gửi:  - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

                             - Các trường và trung tâm trực thuộc. 

 
 

Tiếp theo Công văn số 104/SGDĐT- VP ngày 21/01/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn nghỉ Tết và đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021;  

 Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị, trường học thực hiện tốt các 

nội dung sau: 

1. Các trường tiểu học, THCS, các đơn vị trực thuộc tuyệt đối không giao bài 

tập về nhà cho học sinh trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ Tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021. Học sinh được nghỉ ngơi thoải mái, cùng gia đình đón Tết cổ truyền 

đầm ấm, vui tươi và vui chơi giải trí lành mạnh, an toàn. 

2. Trong thời gian nghỉ tết, sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thường 

xuyên liên hệ với học sinh để kịp thời nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm thông 

điệp 5K của Bộ Y tế “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - 

Khai báo Y tế”, hướng dẫn học sinh các nội dung cần chuẩn bị trước, trong và sau 

Tết. 

3. Trong năm học, đặc biệt dịp nghỉ chống dịch và học trực tuyến (nếu có), các 

đơn vị kịp thời phát hiện, lựa chọn các gương điển hình tiên tiến (ĐHTT) có nhiều 

đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập (có là gửi luôn, không đợi theo 

tháng, quý). Gửi bài viết, thông tin, hình ảnh minh hoạ, sản phẩm minh chứng của 

các ĐHTT về Văn phòng Sở, email vanphong.sohungyen@moet.edu.vn để thẩm 

định, đề xuất Bộ ghi nhận, khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng và tuyên truyền, 

phổ biến nhân rộng...(gửi xong điện thoại báo cho đ/c Phong CVP Sở). 

Tết Nguyên đán là Tết cổ truyền của dân tộc có ý nghĩa sâu sắc với mỗi người 

Việt Nam, Sở yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, triển khai và thực hiện nghiêm 

túc các nội dung trên.  

Sau kỳ nghỉ Tết, các đơn vị cần ổn định ngay nền nếp dạy, học  và làm việc 

bình thường, nếu có thay đổi về lịch học, cách thức dạy học Sở sẽ có thông báo. 
Nơi nhận: 

- Bộ GDĐT; 
- UBND tỉnh; 
- Như kính gửi; 

- Ban giám đốc Sở; 

- Công đoàn Ngành; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Văn Khải 
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