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KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 

VÀ QUỐC KHÁNH 2.9 NĂM 2021 

 

Thực hiện thông báo Số 1601/PGDĐT V/v thông báo thời gian nghỉ và 

hướng dẫn một số hoạt động dịp Tết Dương lịch, Tết Âm lịch và Quốc khánh 

năm 2021 và kế hoạch số 1384/KH – ĐHHL ngày 29/12/2021 về việc cường 

công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, bảo đảm An toàn giao thông, An ninh 

trật tự dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân cho giáo viên, 

học sinh, sinh viên trường ĐHHL, trường Thực hành Sư phạm xây dựng kế 

hoạch nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu và nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm 2021.  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Tổ chức nghỉ tết dương lịch, tết Nguyên đán và Quốc khánh  2.9 năm 

2021 đảm bảo an toàn, đúng theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Uông Bí và kế 

hoạch của trường Đại học Hạ Long. 

- Tuyên truyền, phổ biến cho học sinh thấy được ý nghĩa của tết Cổ 

truyền, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân phù hợp, tạo khí thế tưng 

bừng, hào hứng, vui tươi đón tết.  

- Hướng dẫn học sinh nghỉ tết an toàn, vui chơi lành mạnh, sau tết đi học 

đầy đủ đúng giờ, phòng chống dịch bệnh đúng quy định.  

II, NỘI DUNG VÀ BIỆP PHÁP THỰC HIỆN  

1. Nghỉ tết 

1.1 Nghỉ tết dương lịch  

Học sinh Khối Mẫu giáo, Tiểu học và THCS nghỉ  03 ngày nghỉ liên tục (từ 

01/01/2021 đến hết 03/01/2021), Khối THCS nhà trường bố trí học bù chiều thứ 2 

tuần tiếp theo.  

1.2 Nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu   

- Đối với công chức, viên chức và người lao động: nghỉ Tết Âm lịch liền 07 

ngày, từ thứ Tư - ngày 10/02/2021 đến hết thứ Ba - ngày 16/02/2021 (tức là từ ngày 

29 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng năm Tân Sửu). 

- Đối với học sinh: nghỉ Tết Âm lịch liền 14 ngày, từ thứ Hai - ngày 

08/02/2021 đến hết Chủ nhật - ngày 21/02/2021 (tức là từ ngày 27 tháng Chạp năm 

Canh Tý đến hết ngày mùng 10 tháng Giêng năm Tân Sửu). 

 



 

 

 1.3. Tổ chức các hoạt động trong kì nghỉ tết Nguyên đán  

- Tổ chức tổng vệ sinh môi trường, trường lớp, chỉnh trang khuôn viên và 

thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền. 

- Tổ chức quyên góp ủng hộ học sinh nghèo trong trường, trong thành phố 

và quà tặng các cụ già tại trung tâm Bảo trợ Xã hội Tỉnh Quảng Ninh, ủng hộ 

trường THCS Lí Tự Trọng... 

 - Tổ chức kí cam kết trong giáo viên và học sinh thực hiện đầy đủ các quy 

định: Không đốt pháo, thực hiện an toàn giáo thông, phòng tránh tệ nạn xã hội, 

nhắc nhở học sinh thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngày tết, phòng 

tránh dịch bệnh .... 

 2. Nghỉ Quốc khánh 2.9  

- Toàn bộ viên chức, người lao động và học sinh nghỉ liền 04 ngày, từ thứ 

Năm - ngày 02/9/2021 đến hết Chủ nhật - ngày 05/9/2021; trong đó 02 ngày nghỉ lễ 

Quốc khánh và 02 ngày là ngày nghỉ hàng tuần. 

- Học sinh khối THCS học bù chiều thứ hai đầu tuần tiếp theo.  

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

- Nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết và nghỉ Quốc khánh 2.9 Năm 2021 

đến toàn thể phụ huynh, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường. 

- Giáo viên CN nhắc nhở học sinh thực hiện nghỉ tết đúng quy định.   

- Phân công trực tết:   

STT Họ và tên Thành phần Nhiệm vụ 

1 Trần Thị Lan Hương  Hiệu trưởng  Trực 30, 01, 03 tết 

2 Nguyễn Thị Nhung   Phó hiệu trưởng  Trực  29, 2 tết 

3 Lê Thị Bình Thuận  CT Công đoàn Trực 28, 4 tết 

- Báo cáo nhanh tình hình, kết quả hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân và 

đón tết về Phòng GD&ĐT theo thời gian: trước 09 giờ ngày 16/02/2021 - tức 

ngày 05 Tết (nhập trực tuyến trên Google drive hoặc gửi qua địa chỉ mail: 

nguyenvanthanh.pgdubqn@moet.edu.vn). 

 

                 T/ M đơn vị  
  

  

 

 

 

 

 

 

 Trần Thị lan Hương  
 


