
 

 

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

HUYỆN BÌNH LỤC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:        /UBND-VP 

V/v cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học 

và lớp 6 nghỉ học trực tiếp tại trường 

phòng, chống dịch COVID-19 

Bình Lục, ngày     tháng     năm 2022 

 

 

       Kính gửi:  

             - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;  

                 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Căn cứ Văn bản số 633 /UBND-KGVX ngày 11 tháng 03 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và lớp 

6 nghỉ học trực tiếp tại trường phòng, chống dịch COVID-19. 

 Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục giao Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện: 

 1. Thông báo cho trẻ mầm non, học sinh từ lớp 01 đến lớp 06 nghỉ học 

trực tiếp tại trường và học sinh từ lớp 01 đến lớp 06 chuyển sang học trực tuyến 

từ ngày 12/03/2022 đến hết ngày 31/3/2022 nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch 

bệnh trong trường học.  

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các trường mầm non, tiểu học, THCS thực hiện các 

hoạt động chuyên môn, dạy và học online hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình 

hình thực tế tại các nhà trường, địa phương. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo 

trường tăng cường cập nhật, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trong và ngoài nhà trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Sở giáo dục và Đào tạo và của UBND 

huyện; căn cứ kết quả đánh giá cấp độ dịch và nguy cơ lây nhiễm COVID-19 

trên địa bàn, kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân huyện việc đi học trở lại hoặc 

tạm thời nghỉ học trực tiếp của trẻ em, học sinh thuộc thẩm quyền quản lý. 

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

huyện, UBND các xã, thị trấn 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 
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