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Xuán Trzthng, ngàyftháng 9 nàm 2021 

KInh gài: 
- Phông Giáo diic và Dào to huyn; 
- Uy ban nhân dan các xã, thj trân. 

Can c1r Cong van s 1374/SGDDT-GDCN&GDTX ngày 16/9/2021 cüa So 
GD&DT tinh Nam Djnh ye vic to chirc Tuân lê huOng irng h9c tp suôt dOi näm 
2021, UBNID huyên yêu cu các Ca quan, dan vj có lien quan, UBNID các xã, thj 
trn thirc hin mt s ni dung sau: 

1. T ch(rc Tun 1 hçc tp su& dOi näm 2021 vOi chü dê "Chuyn dôi so và 
Ca hoi hoc tp suôt dOi cho tat cã rnçi nguOi trong bôi cânh di djch Covid-19". 

- ThOi gian, dja dim t chOc: Tü ngày 01/10/2021 den ngày 07/10/202 1, tii 
các truô'ng Mm non, Tiu h9c, THCS, TTHTCD các xã, thj trân trong huyn. 

- Các hoçtt dng t chOc trong Tuân 1: 

a) T chOc treo bang ron 0 cng chInh cüa dan vj vó'i ni dung: 

HU'ONG tNG TUAN LE HOC TAP SUOT nO'i NAM 2021 

(01/10 — 07/10/2021) 

CHU BE: CHUYEN DOI SO VA CO HOI HOC TAP SUOT DO'! CHO 

TAT CA MO! NGU'O'I TRONG BOI CANH Did DICH  COVID-19 

(Th0i gian treo bt du tO ngày 30/9/2021 dn ngày 10/10/2021) 

b) T chOc các hoit dng thông tin tuyên truyên trên các phuong tin thông 
tin dti chüng, các cOng thông tin din tO cfia dan vj, các trang mng xã hi 
(Facebook, Youtube, Zalo,...) và bang nhiu hInh thOc khác v thm quan tr9ng cOa 
vic h9c tp suôt dOi cUng nhu vai trô chuyn di s trong vic thiic dy co hi h9c 
tp suôt dOi cho mçi ngu'Oi trong bOi cânh djch bnh Covid-19. 

c) Các Ca sO giáo dic dy rnnh Ong diing cong ngh so trong to chOc hot 
ding dy hoc, hott dng thu vin và thüc dy các hot dng cüa Tuân 1 trong suOt 
nàm hoc. 

2. Giao Phông GD&DT huyn chi do, huOng dn các co sO giáo diic trirc 
thuc to chOc thirc hin; phôi hcp vi UBND các xã, thj trân kiêrn tra vic t chOc 
Tuân lê; tong hçp báo cáo kêt qua ye UBND huyn và SO GD&DT Nam Djnh theo 
quy djnh. 



TM. BAN NHAN DAN 
U T•CH 

TICH 

Yêu câu Thu tri.thng các Ca quan, don vj lien quan; Chü tjch UBND các xã, 
thi trân nghiêm tñc triên kEai thuc hin; tong hgp kêt qua báo cáo UBND huyn 
(qua Phông GD&DT huyn) truóc ngày 12/10/2021.!. 

Nri nhIn: 
- TT Huyn üy, HDND, UBND huyn; 
- Nhu trén; 
- Cong TTDT huyn; 
- Lixu: VT, GDDT. 
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