
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BÌNH LỤC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:        /UBND-GDĐT 
V/v cho trẻ em mầm non, học sinh, 

học viên đi học trực tiếp tại trường 

      Bình Lục, ngày     tháng     năm 2021 

 

 

       Kính gửi:  

             - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;  

                 - Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

                 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Căn cứ Văn bản số 3192/UBND-KGVX ngày 19/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam về việc cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên đi học 

trực tiếp tại trường; 

UBND huyện Bình Lục giao phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm 

GDNN-GDTX huyện: 

1. Thông báo các cơ sở giáo dục cho trẻ em mầm non, học sinh các trường 

Tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện đi học trực 

tiếp tại trường từ ngày 22/11/2021 để thực hiện nội dung, chương trình năm học 

2021-2022 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục cho trẻ em mầm non, học sinh, 

học viên đi học trực tiếp trở lại đảm bảo an toàn, thực hiện hiệu quả các quy 

định, hướng dẫn về an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ Y tế, của tỉnh và của Ủy ban nhân dân huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo, 

Trung tâm GDNN-GDTX huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy (để b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện; 
- Như kính gửi; 

- Đài truyền thanh huyện; 

- CPVP+TH; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Định 
 


		2021-11-19T16:44:54+0700


		2021-11-19T17:24:51+0700


		2021-11-20T07:29:24+0700


		2021-11-20T07:29:24+0700


		2021-11-20T07:29:24+0700


		2021-11-20T07:29:24+0700




