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Kính gửi:   

     - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; 

     - Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Quyết định 3635/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND thành 

phố Hà Nội 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 thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội thông báo tới 

các đơn vị, trường học lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 như sau: 

1. Thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 

- Các đơn vị, trường học bố trí cho công chức, viên chức, người lao động 

nghỉ Tết Dương lịch vào ngày 01/01/2021 (thứ Sáu). 

- Đối với các đơn vị thực hiện lịch nghỉ cố định ngày thứ Bảy, Chủ Nhật 

hàng tuần: Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ làm việc liền 03 

ngày, từ ngày 01/01/2021 (thứ Sáu) đến hết ngày 03/01/2021 (Chủ Nhật)). 

2. Những việc cần thực hiện 

- Các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc việc phân công trực và bảo 

vệ cơ quan, trường học dịp nghỉ Tết Dương lịch. Phối hợp chặt chẽ với Công an 

địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ 

sở vật chất, trang thiết bị, phòng cháy nổ,... cho đơn vị.  

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT và UBND 

thành phố Hà Nội; các văn bản của Sở GDĐT Hà Nội (Công văn số 

4155/SGDĐT-CTTT ngày 26/11/2020 của Sở GDĐT về việc tăng cường công 

tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021; Công văn số 4243/SGDĐT-CTTT ngày 04/12/2020  của Sở GDĐT về 

việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học). 

- Trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch, nếu có vấn đề đặc biệt phát sinh 

các đơn vị cần báo cáo ngay về Sở GDĐT theo số điện thoại trực: 02438257260; 

02439421420 và qua email: vanphongso@hanoiedu.vn, để có hướng giải quyết 

kịp thời.  

https://luatvietnam.vn/giao-duc/quyet-dinh-3635-qd-ubnd-ke-hoach-thoi-gian-nam-hoc-2020-2021-tp-ha-noi-189252-d2.html
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Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, các đơn vị cần ổn định nền nếp dạy, học và 

trở lại làm việc bình thường./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND Thành phố; 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT của Ngành; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Chử Xuân Dũng 
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