
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BÁT XÁT                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-VP 
 V/v tổ chức dạy – học trong điều 

kiện phòng, chống dịch Covid-19 

                

             Bát Xát, ngày          tháng 5 năm 2021 

  
Kính gửi:  

 

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường có cấp THPT trên địa bàn huyện. 

 

 Thực hiện Công văn số 1822/UBND-VX ngày 09/5/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc tổ chức dạy – học trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. 

Trước diễn biến phức tạp và nghiêm trọng của dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành 

trên cả nước và các yếu tố nguy cơ tại tỉnh Lào Cai, trong đó có huyện Bát Xát. Để 

tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, không để lây 

nhiễm trong cộng đồng, đồng thời đảm bảo thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế 

hoạch năm học, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Đối với cấp Mầm non, Tiểu học đã hoàn thành chương trình dạy học theo kế 

hoạch được nghỉ học từ ngày 10/5/2021 đến khi có thông báo mới. 

2. Đối với các cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông 

- Các khối 6, 7, 8 (cấp Trung học cơ sở), khối 10, 11 (cấp Trung học phổ thông 

và Giáo dục thường xuyên), tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến từ ngày 

11/5/2021 đến khi hoàn thành chương trình theo quy định. Các trường đã tổ chức 

kiểm tra xong học kỳ II, học sinh nghỉ học tập trung tại trường từ ngày 10/5/2021. 

- Tiếp tục tổ chức dạy học tập trung cho học sinh khối 9 và khối 12 theo kế 

hoạch tại nhà trường nhưng phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 

theo quy định. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm GDNN-GDTX, các trường có cấp 

THPT trên địa bàn huyện căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết các nội dung liên quan 

đến công tác chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đảm bảo thực hiện nghiêm 

các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19. 

4. UBND các xã, thị trấn phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thường 

xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, kịp thời tham mưu báo cáo UBND huyện. 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo trên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                             
- TT. Huyện ủy (B/c); 

- TT. HĐND, UBND huyện;        

- Như kính gửi; 

- Trung tâm Văn hóa, TT-TT huyện; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, CV(Hòa). 

 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Sùng Hồng Mai 
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