
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nam Định, ngày     tháng  4  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v tổ chức dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông,  

giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh 

 
 

Tại phiên họp UBND tỉnh ngày 06 tháng 4 năm 2022 về tình hình thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 

2022 và Công tác phòng, chống dịch COVID-19; sau khi nghe đề nghị của Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, UBND 

tỉnh thống nhất chỉ đạo như sau:  

1. Các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều 

kiện, phương án để đón học sinh trở lại trường từ ngày 12/4/2022, đảm bảo an 

toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

2. Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non có tổ chức ăn 

bán trú cho học sinh, thực hiện từ ngày 12/4/2022 và phải đảm bảo đầy đủ các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố Nam 

Định chỉ đạo, hướng dẫn triển khai việc tổ chức dạy học đảm bảo an toàn, hiệu 

quả. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1239/BGDĐT-GDTC ngày 04/4/2022 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn 

cho trẻ mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục (Văn bản gửi kèm)./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;         (Để  

- Các đ/c PCT UBND tỉnh;      báo cáo) 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố Nam Định; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh, VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP7. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Chu Thị Hồng Loan 
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