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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phủ Lý, ngày 16 tháng 02 năm 2021 

 

 Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. 

 Thực hiện Công văn số 384/UBND-KGVX ngày 15 tháng 2 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc cho trẻ mầm non, học sinh tiếp tục nghỉ học 

phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thành phố như sau: 

1. Thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học 

sinh thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19 của học sinh các trường Mầm 

non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố từ ngày 17 tháng 02 năm 2021 đến hết 

ngày 21 tháng 02 năm 2021.  

2. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn 

phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống 

dịch bệnh. 

3. Cập nhật, khai báo thông tin liên quan đến sức khỏe của cán bộ, giáo viên, 

học sinh hàng ngày và báo cáo đầy đủ về Ban phòng chống dịch Covid-19 của 

thành phố. 

4. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, an toàn phòng chống dịch tại các 

cơ sở giáo dục trong thời gian nghỉ dịch. 

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc 

triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- Lưu: VT, GDĐT. 
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Phạm Văn Quân 
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