
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:            /SGDĐT-GDPT 

 

V/v tiếp tục cho học sinh, tạm dừng đến 

trường để phòng, chống dịch COVID-19  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

Tuyên Quang, ngày          tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trường Phổ thông Tuyên Quang; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 
 

Thực hiện Công văn số 278/UBND-KGVX ngày 31/01/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh, 

Sau khi thống nhất với Sở Y tế và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh; 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Tiếp tục cho tất cả trẻ em, học sinh, học viên các cấp học: Mầm non, Tiểu 

học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên trên địa bàn 

tỉnh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông 

báo tiếp theo. 

2. Trong thời gian học sinh tạm nghỉ, thủ trưởng các đơn vị tổ chức dạy học 

trực tuyến và các hình thức thích hợp để đảm bảo kiến thức cho học sinh, đồng thời 

phải thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng chống 

dịch và Công văn số 99/SGDĐT-GDPT ngày 01/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Tuyên Quang. 

Nhận được văn bản này yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, 

vướng mắc đề nghị các cơ sở giáo dục liên hệ qua Phòng Giáo dục Phổ thông-Sở 

GDĐT để được giải đáp kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Y tế (phối hợp); 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (phối hợp); 

- Báo Tuyên Quang (phối hợp); 

- UBND các huyện, thành phố (phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- Lưu:VT, GDPT (Đức).  

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Hưng 
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