
UBND TỈNH  NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /SGDĐT-VP 
V/v nghỉ Lễ Quốc khánh 

 ngày 02/9/2020 
 

Nam Định, ngày      tháng     năm 2020 

 

 Kính gửi: 

- Trưởng các phòng chức năng Sở GDĐT; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện quy định tại khoản 3, Điều 115 của Bộ Luật Lao động ngày 

18/6/2012 (có hiệu lực từ ngày 01/5/2013) quy định về các ngày nghỉ lễ trong 

năm, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nam Định đề nghị Thủ trưởng các đơn vị 

thực hiện một số nội dung sau đây: 

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Sở GDĐT Nam Định được nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay (ngày 

02/9/2020) trong 01 ngày. 

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở GDĐT Nam Định: 

a) Cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Lễ theo đúng 

chế độ; phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của 

cơ quan, đơn vị trước và sau ngày nghỉ Lễ. 

b) Tăng cường chỉ đạo, nắm chắc tình hình và chuẩn bị sẵn sàng các 

phương án xử lý mọi tình huống, diễn biến phức tạp về dịch COVID-19 và an 

ninh trật tự khu vực tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.  

c) Thường xuyên báo cáo tình hình liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của 

đơn vị và tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Sở giải quyết những vấn đề phát sinh, 

vượt thẩm quyền. 

d) Đối với cơ quan Sở: 

+ Thanh tra Sở thông báo việc nghỉ tiếp công dân trong ngày nghỉ Lễ tại 

trụ sở cơ quan Sở GDĐT. 

+ Văn phòng Sở xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trực tại cơ quan 

Sở nhằm đảm bảo trật tự, an ninh, vệ sinh môi trường và treo cờ Tổ quốc trong 

ngày nghỉ Lễ. 
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3. Phòng GDĐT các huyện, thành phố theo phân cấp, căn cứ văn bản 

hướng dẫn của UBND cấp huyện, thành phố quán triệt việc nghỉ Lễ tới cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong ngành. 

Nhận được công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực 

hiện. Trong thời gian nghỉ Lễ có hiện tượng bất thường xảy ra, các đơn vị báo 

cáo về Sở (qua Văn phòng Sở - người nhận: đ/c Bùi Đức Quảng, Phó Chánh Văn 

phòng Sở, ĐT: 0915375.969 hoặc đ/c Tạ Văn Khiêm, Phó Trưởng phòng Chính 

trị -Tư tưởng, ĐT: 0914523.112)./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Bộ GDĐT; 
- UBND tỉnh Nam Định; 
- Giám đốc Sở GDĐT; 
- Các Phó GĐ Sở GDĐT; 
- Công đoàn GD tỉnh; 
- CĐ cơ quan Sở GDĐT; 
- Trang TTĐT Sở GDĐT; 
- Lưu: VT, VP (05b). 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Thuận 
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