
UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:          /SGD&ĐT-GDĐH&GDTX
V/v tạm dừng tổ chức các hoạt động
văn hoá, văn nghệ, vui chơi, giải trí.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Lào Cai, ngày      tháng 11 năm 2021

                 Kính gửi:
 - Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
 - Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
 - Các Trung tâm GDNN-GDTX;
 - Các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, GDKNS.

Thực hiện văn bản số 5551/UBND-VX ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Lào

Cai về việc dừng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ
chức Lễ kỷ niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid-
19, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:

1. Các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động, người học dừng, hoãn tổ chức, tham gia các sự kiện chào mừng,
chương trình nghệ thuật, hoạt động lễ hội, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi,
giải trí khác trong thời gian diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến
sỹ hy sinh trong đại dịch Covid-19; thời gian bắt đầu Lễ tưởng niệm từ 20h00 ngày

19/11/2021 (thời lượng khoảng 45 đến 60 phút).

2. Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục với nội dung, hình

thức phù hợp, thiết thực tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người học
và phụ huynh học sinh để tôn vinh, ghi nhận công lao của cán bộ, y bác sỹ, chiến sỹ

đã hy sinh, những người dân bị tử vong trong công tác phòng, chống dịch Covid-19;
qua đó, tạo sức lan toả mạnh mẽ, khích lệ tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn

ngành cùng với nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai vượt qua khó khăn, thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội.

3. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chủ động phương án tổ chức các hoạt động giáo

dục phù hợp với từng cấp độ dịch theo quy định.

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (B/c);
- Các Sở: Y tế; TT&TT; VHTT&DL (P/h);
- UBND các huyện, thị xã, Tp (P/h);
- Lãnh đạo Sở; Công đoàn ngành;

- Các phòng trực thuộc Sở;
- Cổng TTĐT ngành GD Lào Cai;

- Lưu: VT, GDĐH&GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Dũng


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-18T17:17:20+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thế Dũng<ntdung-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-18T17:37:20+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<contact-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-18T17:37:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<contact-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-18T17:39:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<contact-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-18T17:40:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo<contact-sgddt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




