
 
 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:         /SGDĐT-VP 
V/v tổ chức nghỉ lễ, treo cờ và  

khẩu hiệu nhân dịp tết Dương lịch,  

tết Âm lịch năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày      tháng 12 năm 2022 

 
   Kính gửi: 

               - Các phòng Sở; 

  - Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; 

                  - Các trường, trung tâm trực thuộc Sở; 

                   - Các trường đại học tư thục. 

 

Thực hiện Công văn số 2647-VC/TU ngày 08/12/2022 của Thành ủy Đà Nẵng 

về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, Thông báo số 610/TB-UBND ngày 

17/12/2022 của UBND thành phố về việc nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp tết 

Dương lịch, tết Âm lịch năm 2023 và Công văn số 4823/VP-KGVX ngày 26/12/2022 

của Văn phòng UBND thành phố về việc nghỉ tết Âm lịch 2023, Sở Giáo dục và Đào 

tạo hướng dẫn các đơn vị, trường học thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thời gian nghỉ lễ 

a) Tết Dương lịch năm 2023 

Công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục và đào tạo, trẻ mầm 

non, học sinh, học viên được nghỉ 01 ngày, ngày 01/01/2023, nhằm Chủ nhật là 

ngày nghỉ hằng tuần nên sẽ được nghỉ bù vào ngày 02/01/2023. 

b) Tết Âm lịch năm 2023  

- Công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục và đào tạo được nghỉ 

07 ngày: từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến 

hết thứ Năm ngày 26/01/2023 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).  

- Trẻ mầm non, học sinh, học viên được nghỉ 12 ngày: từ thứ Tư ngày 

18/01/2023 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết Chủ nhật ngày 

29/01/2023 (tức ngày mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão). 

- Các trường đại học tư thục căn cứ hướng dẫn của Bộ chủ quản chủ động 

quyết định thời gian nghỉ Tết của cán bộ, giáo viên, nhân viên và sinh viên. 

- Thủ trưởng các đơn vị, trường học chủ động xây dựng kế hoạch công tác 

và kế hoạch dạy học đảm bảo chương trình theo kế hoạch năm học; tạo điều kiện 

thuận lợi để giáo viên, nhân viên có nhu cầu được về quê đón Tết, nhất là trong thời 

gian trẻ mầm non, học sinh, học viên được nghỉ học. 

2. Treo cờ và khẩu hiệu 

a) Các đơn vị, trường học có tổ chức Đảng thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc 

và khẩu hiệu tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. 

b) Các đơn vị, trường học thực hiện treo cờ Tổ quốc trong các ngày: 

01/01/2023; từ ngày 20/01/2023 đến ngày 24/01/2023. 

 3. Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của 

dân tộc, quan tâm, chăm lo, giúp đỡ, tạo điều kiện đối với viên chức, người lao 

động, học sinh, sinh viên thuộc gia đình chính sách, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, 
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bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, đồng bào dân tộc thiểu số... được đón Tết tươi 

vui, hạnh phúc. 

 4. Thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI), đảm bảo các 

hoạt động lễ hội, vui xuân, kỉ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, gặp 

mặt đầu năm… thiết thực, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống 

văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương. 

5. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII 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 về 

những điều đảng viên không được làm; Quy định số 13063-QĐ/TU ngày 07/5/2019 

của Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy 

viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và cán 

bộ chủ chốt các cấp. Các đơn vị, cá nhân, nhất là người đứng đầu phải thật sự nêu 

gương trong việc thực hiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, nâng cao nhận 

thức và gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí; không tham gia các hoạt động trái quy định. 

 6. Các đơn vị, trường học đảm bảo tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, 

vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19, cúm, sốt xuất 

huyết, đậu mùa khỉ… Tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự; chủ động xây 

dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra các điều kiện 

đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ; trang bị đủ các phương tiện, thiết bị theo 

quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; không để xảy ra cháy nổ tại đơn 

vị; thực hiện nghiêm các quy định về quản lí, sử dụng pháo và vật liệu nổ. Quán 

triệt trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên thực hiện tốt quy định 

về trật tự an toàn giao thông. 

 7. Duy trì thông suốt các hoạt động chuyên môn trước và sau kì nghỉ Tết. 

Các đơn vị, trường học có kế hoạch trực lãnh đạo và trực bảo vệ trong dịp Tết; bố 

trí các bộ phận thực hiện nghiêm chế độ trực Tết để xử lí, giải quyết kịp thời, hiệu 

quả mọi công việc, tình huống phát sinh.  

 8. Theo chức năng, nhiệm vụ, các phòng Sở chủ động tổ chức kiểm tra công 

tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh và hoạt động dạy học trước 

và sau Tết tại các đơn vị, trường học. 

 9. Thủ trưởng các đơn vị, trường học thường xuyên theo dõi, kịp thời báo cáo 

lãnh đạo Sở GDĐT khi có những vấn đề bất thường xảy ra đối với đơn vị, viên chức, 

người lao động, trẻ mầm non, học sinh, học viên các ngày trước, trong và sau Tết.   

 Nhận được Công văn này, yêu cầu trưởng thủ trưởng các đơn vị, trường học 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên; 

- Bộ GDĐT; 

- TT Thành ủy, HĐND thành phố; 

- UBND thành phố; 

- UBND các quận, huyện; 

- Công đoàn ngành giáo dục thành phố; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở;  

- Lưu: VT, VP.Maynt. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thị Bích Thuận 
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