
B ộ GIẢO DỤC VẢ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

Số: *Z<Ị)3 /BGDĐT-VP
V/v chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Hà Nội, ngày oĩ5 tháng 01 năm 2018

Mậu Tuất 2018

Kính gửi:
- Giám đốc đại học, học viện, viện;
- Hiệu trưởng trường đại học;
- Hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm;
- Giám đốc sở giáo dục và đào tạo.

Thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 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 
2018 và Công điện số 1882/CĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tet 
Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018; để chuẩn bị tốt các điều kiện đón 
Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu 
giám đốc đại học, học viện, viện; hiệu trưởng trường đại học; hiệu trưởng 
trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm; giám đốc sở giáo dục và đào tạo, 
triển khai thực hiện các công việc sau đây:

1. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, 
viên chức và học sinh, sinh viên có ý thức giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội 
trong dịp Tết Nguyên đán; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện 
nghiêm Chỉ thị số 48/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính 
phủ và Công điện số 1882/CĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng 
Chính phủ.

2. Chủ động kế hoạch triển khai chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 
2018 đảm bảo an toàn, lành mạnh; duy trì thông suốt các hoạt động chuyên môn 
trước và sau kỳ nghỉ Tet.

3. Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không 
tổ chức du xuân, đi chúc tết, không tặng quà lãnh đạo; yêu cầu các địa phương 
không về Hà Nội chúc tết Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cán bộ, công chức, viên 
chức không sử dụng xe công đi lễ hội và không đi lễ hội trong giờ hành chính.

4. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng và Nhà 
nước; tổ chức thăm hỏi, chúc tết các đồng chí lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt
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Nam Anh hùng, nhà giáo lão thành, nhà giáo là thương binh, bệnh binh, người 
có công với cách mạng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với 
các nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công tác tại các vùng biên giới, 
miền núi, hải đảo của Tổ quốc, nhất là các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai 
bão, lũ trong năm 2017 vừa qua.

5. Chủ động liên hệ, phối họp với các doanh nghiệp vận tải hành khách 
tổ chức bán vé tàu, xe tại trường học cho học sinh, sinh viên về nghỉ Tốt. Quan 
tâm tổ chức chu đáo việc đón Tết đối với học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó 
khăn, không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình.

6. Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh 
viên về công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm; nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao 
thông, các quy định về an toàn giao thông. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên 
chức, học sinh, sinh viên tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ.

7. Duy trì lịch trực Tết và tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, 
phòng chống cháy nổ. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan 
chức năng tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng chống cháy 
nổ. Trang bị đủ các phương tiện, thiết bị theo quy định của pháp luật về phòng 
cháy, chữa cháy; không để xảy ra cháy nổ tại trụ sở các cơ quan quản lý và các cơ 
sở giáo dục và đào tạo.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ nêu trên và báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tốt Nguyên 
đán Mậu Tuất 2018 gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ email 
bogddt@moet.gov.vn hoặc vanphong.bo@moet.gov.vn trước ngày 20/02/2018./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trường (để b/c);
- Các Thứ trưởng (ph/h chỉ đạo);
- Các đcm vị thuộc Bộ, cơ quan Bộ (để th/h);
- Cổng TTĐT Bọ GDĐT;
- Lưu: VT, VP.

Phạm Mạnh Hùng
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