UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số: 38/SGDĐT-CTTT
V/v thực hiện Chỉ thị số 20/CTCTUBND về việc phục vụ Tết
Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-CT UBND ngày 22/12/2017 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Sở Giáo dục
và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc triển khai
thực hiện một số nội dung sau:
1. Quán triệt đội ngũ cán bộ, nhà giáo và học sinh thực hiện nghiêm túc Chỉ
thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ
uống có cồn trong ngành giáo dục; không uống rượu, bia trước khi điều khiển
phương tiện tham gia giao thông, thực hiện nghiêm quy định về việc đội mũ báo
hiểm và tuân thủ các quy tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ
hội xuân 2018.
2. Các đơn vị, trường học tổ chức các hoạt động Tết cho cán bộ, nhà giáo,
người lao động với tinh thần tiết kiệm, vui tươi; không tổ chức đi chúc Tết, tặng
hoa, quà lãnh đạo các cấp. Nghiêm cấm sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước
hoặc có nguồn gốc từ ngân sách, từ các nguồn tài trợ để tổ chức liên hoan, chiêu
đãi hoặc thưởng, làm quà biếu, tặng cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân dưới mọi
hình thức, không đúng chế độ quy định của Nhà nước. Nghiêm cấm việc sử dụng
rượu ngoại để tiếp khách; sử dụng xe công, các tài sản, trang thiết bị của cơ quan,
đơn vị để phục vụ cho nhu cầu riêng của cá nhân, gia đình.
3. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học
sinh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông;
khuyến cáo các nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ
nội địa tại thời điểm lễ, tết; ùn tắt tại các bến tàu, bến xe, sân ga, điểm du lịch.
4. Nhắc nhở học sinh không tham gia đua xe, đánh võng, lạng lách; không
đốt pháo các loại, không bẻ cây hái lộc đầu năm ở những nơi công cộng; không
tham gia cá cược, cờ bạc dưới mọi hình thức; không tham gia gây rối an ninh trật
tự tại địa phương.
5. Tổ chức cho phụ huynh, học sinh ký cam kết về việc không giao xe máy
cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học

sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông; tuyên truyền cho học
sinh khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện phải tuân thủ các quy tắc giao thông;
không tiếp tay việc sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, sử dụng pháo trái
phép.
6. Phân công trực tết 24/24 tại trụ sở đơn vị, trường học; tăng cường công
tác kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC tại các phòng học, phòng
thí nghiệm, phòng thực hành, phòng dạy tin học, phòng làm việc, khu nội trú, căn
tin và các khu vực khác có nguy cơ xảy ra cháy, nổ; tổ chức vệ sinh trường lớp
trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị
trực thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Ban ATGT (để phối hợp);
- Các phòng thuộc cơ quan Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, CTTT.
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