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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
     Ninh Bình, ngày     tháng     năm 2023 

 

 

BÁO CÁO 

Kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023  

 
 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình 
 

Thực hiện Văn bản số 05/LĐTBXH-VP ngày 04/01/2023 của Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; 

Thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp. 

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình trân trọng báo 

cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình kế hoạch tổ chức đón Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của nhà trường, cụ thể như sau: 

1. Phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản của cấp trên về đảm bảo an 

toàn trong dịp nghỉ tết Quý Mão năm 2023. 

Quán triệt tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh thực hiện 

nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 22/CT-TTg 

ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 1089-CV/TU ngày 

24/11/2022 của Tỉnh uỷ Ninh Bình và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 31/12/2022 của 

UBND tỉnh; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình 

huống. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19, cúm, sốt xuất 

huyết… Tổ chức làm vệ sinh cơ quan, đơn vị, trang trí và treo cờ Tổ quốc trong 

những ngày Tết.  

Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/01/2018 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về 

những điều đảng viên không được làm. 

Thực hiện nghiêm quy định phòng, chống cháy nổ và các quy định của pháp 

luật đảm bảo an toàn trước, trong và sau Tết. 

2. Kế hoạch nghỉ tết Quý Mão năm 2023 

2.1. Đối với học sinh 

- Học sinh hệ Trung cấp nghỉ từ ngày 14/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023. 

- Ngày 30/01/2023: Học sinh hệ Trung cấp trở lại trường học tập theo thời 

khóa biểu. 

2.2. Đối với cán bộ, viên chức và người lao động  



- Đối với Cán bộ, viên chức và người lao động tại 02 phòng chức năng (phòng 

Tổ chức - Hành chính; phòng Đào tạo): nghỉ từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 

26/01/2023. 

- Đối với Cán bộ, giáo viên tại 04 Khoa chuyên môn (Khoa Cơ bản; Khoa 

Kinh tế; Khoa Nông - Lâm; khoa Công nghiệp và Du lịch): nghỉ từ ngày 14/01/2023 

đến hết ngày 26/01/2023. 

- 8h00’ ngày 30/01/2023 (tức là ngày mùng 09 tháng Giêng): Toàn trường tổ 

chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão năm 2023. 

3. Phân công lịch trực tết: 

- Phân công Lãnh đạo trực Tết (có danh sách kèm theo). 

- Phòng Tổ chức - Hành chính phân công lịch trực cụ thể tại 02 Cơ sở nhà 

trường trong thời gian nghỉ Tết. 

 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình trân trọng 

được báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Website nhà trường; 

- Lưu VT, TCHC. 

          HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

          Nguyễn Xuân Cảnh 
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