
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc 
 

Số:          /SGDĐT-VP 
V/v không tổ chức tiếp khách, nhận 

hoa, quà chúc mừng nhân ngày  
Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021 

 

Phú Yên, ngày       tháng 11 năm 2021 

              
Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các trường học và cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh. 

 

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, 
Sở Giáo dục và Đào tạo tạm dừng tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo 

Việt Nam – 20/11/2021 để tập trung chỉ đạo thực hiện công tác dạy và học trực 
tuyến, linh hoạt, từ xa phù hợp với tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 

tại các địa phương. 

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa và quà 

chúc mừng nhân kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam – 20/11/2021. Sở Giáo 
dục và Đào tạo xin được nhận những tình cảm tốt đẹp của các cơ quan, đơn vị, cá 

nhân bằng thiệp chúc mừng điện tử qua Email: sgddt@phuyen.gov.vn hoặc 
vanphong@phuyen.edu.vn. 

Sở Giáo dục và Đào tạo chân thành cảm ơn sự quan tâm, những tình cảm tốt 

đẹp của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh và các cơ quan, đơn vị, cá nhân 
trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp 

đỡ, tạo điều kiện thuận lợi và đồng hành của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, các 
cơ quan, đơn vị, cá nhân và các địa phương trong thời gian tới. 

Trân trọng./. 
  

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- VP Bộ GDĐT; 
- VP UBND tỉnh;  
- Website Sở GDĐT;                                                                                            
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
Trần Khắc Lễ 
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