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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện Sơ kết học kỳ I năm học 2015-2016 

và nghỉ Tết Dương lịch năm 2016 

 

Căn cứ Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 

2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường 

xuyên; 

Căn cứ Thông báo số 240/TB-UBND ngày 11/12/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Dương về việc viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 71 năm 

ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2015) và nghỉ 

Tết Dương lịch 01/01/2016, 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị, trường học (gọi tắt là 

các đơn vị) tổ chức Sơ kết học kỳ I năm học 2015-2016 và nghỉ Tết Dương lịch 

năm 2016 như sau: 

1. Về thực hiện Sơ kết học kỳ I 

Thủ trưởng các đơn vị từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông nghiêm 

túc thực hiện Sơ kết học kỳ I năm học 2015-2016 theo Quyết định số 1954/QĐ-

UBND ngày 30/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành 

Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông và giáo dục thường xuyên, thời gian cụ thể như sau: 

- Các trường tiểu học: Ngày 25/12/2015. 

- Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông: Ngày 26/12/2015. 

- Các trung tâm giáo dục thường xuyên: Ngày 19/12/2015. 

2. Về treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch 

a) Treo Quốc kỳ: Tất cả trụ sở các đơn vị phải treo Quốc kỳ trong ngày 

01/01/2016. 

b) Nghỉ Tết Dương lịch: 

- Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo 

được nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày 01/01/2016. 

- Các đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ 

Nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí 

lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật. 
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3. Công tác trực gác, bảo vệ đơn vị 

Trước ngày nghỉ Tết, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, 

viên chức, nhân viên cùng với học sinh dọn vệ sinh trường lớp tạo cảnh quan 

“Xanh - Sạch - Đẹp”. Tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông cho học 

sinh nhằm đảm bảo an toàn, trật tự khi tham gia giao thông trong dịp nghỉ Tết 

Dương lịch. 

Thủ trưởng các đơn vị phải bố trí lực lượng trực gác bảo vệ; thực hiện tốt 

công tác phòng cháy - chữa cháy; đảm bảo an toàn cho đơn vị trong thời gian 

nghỉ.  

Mọi vấn đề bất thường xảy ra, đơn vị báo cáo về Sở GDĐT qua số điện 

thoại: 0918.355.889 (Đ/c Nguyễn Văn Thuận, Chánh Văn phòng Sở GDĐT). 

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo 

này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc; 

- Công đoàn ngành; 

- Các Phòng GDĐT; 

- Các Trường Trung học phổ thông; 

- Các Trung tâm GDTX-KT-HN; 

- Các Trường TCCN; 

- Trung tâm GDTX tỉnh; 

- Trung tâm NN-TH và BDNV tỉnh; 

- Phòng PA83 (CA Tỉnh); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, VP.70. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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