UBND TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO _____________
DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

Số: 46 /BC-SGDĐT

An Giang, ngày 27 tháng 02 năm 2018

BÁO CÁO
Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Thực hiện Công văn số 438-CV/TU ngày 15/01/2018 của Tỉnh ủy An Giang về
việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Công văn số 160/UBND-TH
ngày 01/02/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc báo cáo tình hình Tết
Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh An Giang báo cáo
tình hình trước, trong và sau Tết như sau:
1. Công tác chuẩn bị tổ chức Tết Nguyên đán
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TW ngày 22/12/2017 của Ban Chấp
hành Trung ương về việc tổ chức tết năm 2018; Chỉ thị số 48/CT-TTg ngày 27/12/2017
của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn
giá cả thị trường, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm
2018; Công văn số 6051/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 25/12/2017 của Bộ GDĐT về
đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018;
Công văn số 438-CV/TU ngày 15/01/2018 của Tỉnh ủy An Giang về việc tổ chức đón
Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Công văn số 2289/UBND-NC ngày 29/12/2017
của UBND tỉnh về việc bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm
2018 và các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu
Tuất năm 2018.
- Sở GDĐT đã có văn bản Thông báo nghỉ các ngày lễ, tết năm 2018 (Thông
báo số 06/TB-SGDĐT ngày 17/01/2018). Theo đó, các cơ sở giáo dục đã triển khai
việc xây dựng Kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất với tinh thần vui tươi,
đoàn kết, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn.
2. Việc triển khai Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán
- Ngành đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghỉ Tết theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch
UBND tỉnh về Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 (theo Quyết định số
1586/QĐ-UBND ngày 23/5/2017) và Quy định của Chính phủ về chế độ nghỉ Tết đối
với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, cụ thể như sau:
+ Học sinh (học viên) các trường mầm non, phổ thông, trung tâm GDTX nghỉ
từ thứ Năm, ngày 08/02/2018 đến hết ngày thứ Tư, ngày 21/02/2018 (tức là từ ngày 23
tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết mùng 06 tháng Giêng năm Mậu Tuất).
+ Cán bộ công chức, giáo viên, nhân viên được nghỉ 07 ngày, thời gian nghỉ từ thứ
Tư, ngày 14/02/2018 đến hết thứ Ba, ngày 20/02/2018 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm
Đinh Dậu đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

- Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, thủ trưởng các đơn vị bố trí cán bộ trực
cơ quan để tiếp khách và xử lý kịp thời những tình huống đột xuất có thể xảy ra.
* Thời gian trực: Từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 18/02/2018 (nhằm ngày 29
tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 03 tháng Giêng năm Mậu Tuất):
+ Ban ngày: Mỗi buổi, lãnh đạo phân công 01 người trực (thành phần trực là
thành viên ban giám hiệu, ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thành niên, Tổng phụ trách
Đội Thiếu niên tiền phong, nhân viên và lực lượng cốt cán khác).
+ Ban đêm: Nhân viên bảo vệ trực (có thể là nhân viên bảo vệ của cơ quan hoặc
hợp đồng thuê bảo vệ chuyên nghiệp tư nhân).
3. Tình hình diễn ra trước, trong và sau Tết
Nhìn chung, tất cả các hoạt động chuẩn bị tết trong toàn ngành diễn ra bình
thường, đúng kế hoạch.
a) Tình hình trước Tết
- Các đơn vị hành chính, cơ sở giáo dục tổ chức vệ sinh, trang trí, chỉnh trang cơ
sở vật chất cơ quan, niêm phong các phòng học, phòng làm việc, treo băng- rôn, cờ Tổ
quốc, thay những lá cờ cũ, phai màu bằng cờ mới, để đảm bảo vẻ mỹ quan và trang
trọng vào các ngày tết.
- Tham gia đoàn cán bộ của UBND tỉnh viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, tổ chức
thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết các đối tượng là học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, cán bộ
giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn; cán bộ giáo viên, nhân viên đã nghỉ hưu.
- Các đơn vị đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa như văn nghệ gây quỹ mùa xuân,
cắm trại, thi đấu giao hữu thể dục thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian, tham quan, du
lịch mừng Đảng, mừng xuân… tạo không khí vui tươi, phấn khởi.
- Các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành được thực
hiện kịp thời.
b) Tình hình trong Tết
- Tất cả các đơn vị đều thực hiện tốt chế độ trực Tết theo quy định, bảo vệ an
toàn tài sản của cơ quan, đơn vị.
- Toàn ngành chấp hành nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí, không tổ chức tiệc tùng ăn uống linh đình tốn kém, không sản xuất, vận
chuyển, buôn bán, tàng trữ trái phép các loại pháo nổ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn
xã hội,
; thực hiện tốt
công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ
trong tất cả các cơ sở giáo dục.
- Sự cố bất thường: Lúc 16 giờ 30 phút ngày 14/02/2018, nhận được tin học
sinh tên Huỳnh Phạm Minh Đạt, học sinh lớp 9A2, Trường THCS-THPT Mỹ Hòa
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Hưng (ngụ tại ở ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên), đã mua thuốc
súng và đem ra cồn “quấn pháo”. Thuốc súng nổ làm cho em Đạt bị thương nặng ở bàn
tay phải. Gia đình đã đưa em đến bệnh viện điều trị. Kết quả em Đạt đã bị hỏng bàn tay
phải và bị tháo khớp cổ tay. Nhà trường đã chủ động liên hệ xác minh thông tin, nhìn
chung tính chấp hành của học sinh này kém, đồng thời gia đình không quản lí chặt chẽ
con em mình trong thời gian nghỉ Tết. Công an đang điều tra đường dây cung cấp
thuốc súng cho học sinh Đạt.
c) Tình hình sau Tết
- Sau Tết Nguyên đán, ngày 21/02/2018 (nhằm ngày mùng 6 tháng Giêng năm
Mậu Tuất) cán bộ, công chức, viên chức trở lại làm việc bình thường tại cơ quan; ngày
22/02/2018 (mùng 07 tháng Giêng năm Mậu Tuất) học sinh các cấp trở lại trường theo
lịch học, toàn ngành đi vào hoạt động bình thường với tinh thần vui tươi, phấn khởi.
- Sau Tết, các hoạt động dạy, học và các hoạt động giáo dục khác được diễn ra
theo đúng kế hoạch.
- Theo tổng hợp từ các đơn vị, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên
đán Mậu Tuất 2018, toàn ngành đã xảy ra ba vụ va chạm nhẹ trong quá trình tham gia
giao thông. Hiện tại các giáo viên bị va chạm đã hoàn toàn bình phục và trở lại làm
việc đúng thời gian quy định. Riêng trường hợp của học sinh Huỳnh Phạm Minh Đạt,
Trường THCS-THPT Mỹ Hòa Hưng đang bình phục nhưng chưa thể trở lại trường.
- Theo báo cáo từ các trường, tỉ lệ đi học lại vào ngày đầu năm bình quân
khoảng 97,71% (tương đương so với năm trước: 97,76%). Nguyên nhân học sinh chưa
đến trường sau Tết: một số học sinh do bệnh chưa thể đến lớp, một số học sinh còn đi
du lịch, về quê cùng gia đình... Hiện nay, Sở GDĐT đang chỉ đạo các trường tiếp tục
cập nhật, nắm chắc số lượng và nguyên nhân học sinh chưa ra lớp, từ đó tích cực kết
hợp với địa phương và gia đình vận động học sinh trở lại trường.
Trên đây là báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất
2018 của Sở GDĐT tỉnh An Giang./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
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