
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐOAN HÙNG 

                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             

Số:       /UBND 
V/v cho trẻ mầm non, học sinh, nghỉ học. 

Đoan Hùng, ngày      tháng 01 năm 2022 

                               

Kính gửi:  

- Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở, trung học phổ thông; 

- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

- Các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường. 
 

Thực hiện Văn bản số 84/SGD&ĐT-VP ngày 23/01/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc cho học sinh, học viên nghỉ học; Trước diễn biến tình hình 

dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, để đảm bảo an toàn cho cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên và học sinh/học viên tại các  trường mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm GDNN-GDTX huyện và cơ sở 

giáo dục ngoài nhà trường (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục), UBND 

huyện yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn huyện tổ chức thực hiện tốt 

một số nội dung sau: 

1. Thông báo cho trẻ mầm non, học sinh/học viên các cơ sở giáo dục trong 

và ngoài nhà trường trên địa bàn toàn huyện nghỉ học từ ngày 24/01/2022 cho 

đến hết thời gian nghỉ Tết Nhâm Dần năm 2022 (ngày 06/02/2022). 

 2. Trong thời gian học sinh nghỉ học, yêu cầu thủ trưởng quán triệt cán bộ 

quản lý, giáo viên và học sinh/học viên thực hiện nghiêm túc các quy định của 

địa phương, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19;  

3. Bố trí và phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tại đơn vị; phối 

hợp với cha, mẹ học sinh để nắm bắt tình hình trẻ và học sinh/học viên kịp thời 

báo cáo UBND huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trong toàn huyện chỉ đạo triển khai 

thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- TTHU; Lãnh đạo UBND huyện (để báo cáo);         

- Như trên (để thực hiện); 

- Đài TT-TH huyện; 

- Lưu: VT, Phòng GD&ĐT. 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Hùng 
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