UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 76

/SGDĐT-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày 13 tháng 01 năm 2021

V/v nghỉ tết Âm lịch năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 247/UBND-KGVX ngày 11/01/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc thông báo việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm
2021; căn cứ Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh về
việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm
non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở
Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị
thuộc và trực thuộc Sở (gọi chung là các đơn vị) thời gian nghỉ tết Âm lịch 2021 như
sau:
1. Học sinh các cấp học nghỉ học liền 09 ngày liên tục: Từ ngày 08/02/2021
(thứ Hai) đến hết ngày 16/02/2021 (thứ Ba) – Tức là từ ngày 27 tháng Chạp năm
Canh Tý đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu.
2. Công chức, viên chức và người lao động nghỉ liền 07 ngày liên tục: Từ
ngày 10/02/2021 (thứ Tư) đến hết ngày 16/02/2021 (thứ Ba) – Tức là từ ngày 29
tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu.
3. Trong thời gian nghỉ tết Âm lịch, các đơn vị bố trí người trực 24/24 giờ;
đồng thời, lập danh sách trực Tết và số điện thoại trực về Văn phòng Sở trước ngày
10/02/2021.
4. Trước và sau thời gian nghỉ Tết, các đơn vị trường học trong toàn ngành
phải duy trì các hoạt động giáo dục đảm bảo đúng Khung chương trình của Bộ,
Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch dạy học
của đơn vị. Không được nghỉ Tết sai quy định.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung
trên./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- UBND tỉnh (VBĐT - để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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