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HƯỚNG DẪN 
Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam,  

nghỉ tết Dương lịch và tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 
________________________________ 

 

Căn cứ Công văn số 2304/HD-SGDĐT ngày 09/12/2016 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc Hướng dẫn Kỷ niệm 87 năm Ngày thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nghỉ tết Dương lịch và tết Nguyên đán Đinh Dậu 

năm 2017; 

Nhằm tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017), nghỉ tết Dương lịch và 

tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017,  

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một hướng dẫn các đơn 

vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Về việc kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2017) 

Tổ chức sinh hoạt chính trị và tuyên truyền nâng cao nhận thức trong 

công chức, viên chức, nhân viên và học sinh về ý nghĩa của Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam; ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt 

Nam và những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của 

Đảng trong suốt 87 năm qua. 

Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng 87 năm  

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017)” trước 

cổng trường từ ngày bắt đầu nghỉ tết Nguyên đán đến ngày 04/02/2017. 

2. Về thời gian nghỉ tết Dương lịch 

Công chức, viên chức, nhân viên và học sinh toàn ngành giáo dục và đào 

tạo thành phố được nghỉ tết Dương lịch ngày 01/01/2017, nhưng do ngày tết 

Dương lịch (01/01/2017) là ngày Chủ Nhật nên công chức, viên chức, nhân viên 

và học sinh được nghỉ bù vào ngày thứ Hai (02/01/2017) theo quy định của Bộ 

luật Lao động. 

3. Về thời gian nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 

- Đối với các trường Mầm non, Tiểu học: Công chức, viên chức, nhân 

viên và học sinh được nghỉ Tết 14 ngày liên tục, từ ngày 23/01/2017 đến hết 

ngày 05/02/2017 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày 

mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Dậu), các trường trở lại giảng dạy, học tập, công 

tác bình thường từ ngày 06/02/2017 (nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng năm 

Đinh Dậu). 
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- Đối với các trường THCS: Công chức, viên chức, nhân viên và học sinh 

được nghỉ Tết 10 ngày liên tục, từ ngày 23/01/2017 đến hết ngày 01/02/2017 

(tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng 

năm Đinh Dậu), các trường trở lại giảng dạy, học tập, công tác bình thường từ 

ngày 02/02/2017 (nhằm ngày mùng 6 tháng Giêng năm Đinh Dậu). 

4. Thực hiện tốt việc chăm lo chế độ chính sách cho công chức, viên 

chức và nhân viên đang công tác cũng như đã về hưu 

Hiệu trưởng và các tổ chức đoàn thể của trường có trách nhiệm tổ chức 

rà soát, kiểm tra và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho công chức, 

viên chức và nhân viên. Cụ thể:  

- Thực hiện các chế độ về tiền lương, tiền Tết, tiền thưởng và những trợ 

cấp khác (nếu có) cho công chức, viên chức và nhân viên được nhận trước khi 

nghỉ Tết. 

- Quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của công chức, 

viên chức và nhân viên. Đặc biệt, tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, chăm lo cho 

các gia đình công chức, viên chức và nhân viên đã nghỉ hưu hoặc có hoàn cảnh 

khó khăn để mọi người, mọi gia đình có điều kiện đón Tết. 

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân vui tươi, an toàn, tiết 

kiệm, tránh lãng phí. Nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ 

và các quy định của Đảng về nghiêm cấm sử dụng tiền của Nhà nước, của tập 

thể hoặc từ nguồn tiền có gốc từ ngân sách nhà nước để tổ chức liên hoan, quà 

cáp, biếu xén dưới mọi hình thức. 

5. Công tác vệ sinh trường học 

Tổ chức làm vệ sinh trường, lớp tạo cảnh quan “Xanh - Sạch - Đẹp”. Hiệu 

trưởng các trường cho tiến hành tổng vệ sinh trường, lớp trong thời gian cụ thể 

như sau: 

- Đối với các đơn vị Mầm non, Tiểu học: Ngày 20/01/2017 (trước khi 

nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu) và các ngày 04/02/2017 đến 05/02/2017 (trước 

khi học sinh nhập học trở lại). 

- Đối với các đơn vị THCS: Ngày 21/01/2017 (trước khi nghỉ tết Nguyên 

đán Đinh Dậu) và ngày 01/02/2017 (trước khi học sinh nhập học trở lại). 

6. Công tác đảm bảo an toàn trong những ngày Tết 

Các đơn vị phải đảm bảo giữ gìn an toàn đơn vị mình trong thời gian 

trước, trong, sau các đợt nghỉ tết Dương lịch, tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 

2017 và thực hiện tốt các yêu cầu sau: 

- Tổ chức sinh hoạt quán triệt cho toàn thể công chức, viên chức, nhân 

viên và học sinh về các quy định của Nhà nước trong thời gian nghỉ Tết, đảm 

bảo an toàn về mọi mặt. 

- Kiểm tra các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, an toàn điện, nước,… 

trước khi nghỉ Tết và thường xuyên kiểm tra trong quá trình trực ban. Tổ chức 

tốt công tác trực bảo vệ, đảm bảo giữ an toàn cho đơn vị trong thời gian nghỉ 
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Tết. Chủ động phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp 

cần thiết, xử lý kịp thời và đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị của đơn vị. Lịch phân công trực từng đợt nghỉ Tết của đơn vị gửi về 

Phòng Giáo dục và Đào tạo (bộ phận TCCB) và công an địa phương trước khi 

nghỉ để theo dõi, phối hợp xử lý. 

- Tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, 

vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm,… cho công chức, viên chức, nhân viên 

và học sinh nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh, giữ gìn sức khỏe trong thời gian 

nghỉ Tết. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao 

thông. 

- Tuyên truyền, giáo dục, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, 

phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. Phê phán những hiện tượng tiêu cực 

như: tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan,… trong thời gian nghỉ Tết. 

- Chủ động phối hợp với công an địa phương hoặc dân quân tự vệ tổ 

chức thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự. Tăng cường công tác tuyên 

truyền để học sinh không tụ tập đông người trái pháp luật, không hành động quá 

khích, không tham gia các hoạt động do các thế lực thù địch, phản động kích 

động, dụ dỗ, lôi kéo. 

- Thực hiện nghiêm lệnh cấm sử dụng các loại pháo và sản xuất, nhập 

khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”. Kiên quyết không để 

xảy ra tình trạng học sinh sử dụng các loại pháo và các trò chơi có hóa chất độc 

hại, dễ gây cháy, nổ tại các trường học. 

- Phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của đơn vị tổ chức các 

hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh, thu hút học sinh tham gia. Đồng thời, 

tuyên truyền, nhắc nhở học sinh không tham gia các hình thức cờ bạc, các trò 

chơi có nguy cơ cao về tai nạn thương tích, không sử dụng các văn hóa phẩm có 

nội dung không lành mạnh, không sử dụng thuốc lá, rượu bia và các chất gây 

nghiện khác. 

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn tại đơn vị, Hiệu trưởng các trường xây 

dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng 

Đảng, mừng Xuân vui vẻ, phấn khởi, lành mạnh phù hợp với điều kiện của đơn 

vị để công chức, viên chức, nhân viên và học sinh đón Tết vui tươi, an toàn và 

tiết kiệm. 

Sau thời gian nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu, yêu cầu Hiệu trưởng các 

trường báo cáo tình hình sau Tết (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng Giáo dục 

và Đào tạo (bộ phận TCCB), đồng thời gửi file báo cáo qua email: 

nguyenminhtri@tptdm.edu.vn. Thời gian nộp báo cáo như sau: 

 - Đối với các đơn vị THCS: Ngày 02/02/2017 

- Đối với các đơn vị Mầm non, Tiểu học: Ngày 06/02/2017 

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam, nghỉ tết Dương lịch và tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 

2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường quán triệt cho 

toàn thể công chức, viên chức, nhân viên và học sinh trong đơn vị thực hiện 

nghiêm túc trong các thời gian nghỉ Tết. Khi có diễn biến bất thường tại đơn vị, 

mailto:nguyenminhtri@tptdm.edu.vn
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đề nghị Hiệu trưởng đơn vị báo cáo nhanh cho Lãnh đạo Phòng Giáo dục và 

Đào tạo để kịp thời hướng dẫn, phối hợp xử lý./. 

Nơi nhận:  
- Văn phòng Sở GDĐT; 

- Văn phòng Thành ủy; 

- Văn phòng UBND TP TDM; 

- Các Ban xây dựng Đảng TP TDM; 

- Công an TP TDM; 

- UBND 14 phường; 

- Lãnh đạo Phòng GDĐT; 

- Các bộ phận phòng GDĐT; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Website Phòng GDĐT; 

- Lưu: VT, TCCB. 

TRƯỞNG PHÒNG 
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