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    Kính gửi:    

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;   

- 03 Trường THPT trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1948/UBND-KGVX 

ngày 10/5/2021 về việc tạm dừng hoạt động dạy và học, đảm bảo an toàn phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh;  

UBND huyện thông báo: 

1. Trẻ em, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung 

học cơ sở, trung học phổ thông; cơ sở giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại 

ngữ, tin học, trung tâm giáo dục kỹ năng sống (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục) 

dừng đến trường kể từ ngày 12/5/2021 cho đến khi có thông báo mới; trong đó: 

- Các cơ sở giáo dục đã hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ 

II năm học 2020-2021 theo quy định trước ngày 10/5/2021 thì dừng đến trường 

kể từ ngày 11/5/2021; 

- Các cơ sở giáo dục chưa hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II 

năm học 2020-2021 thì tiếp tục triển khai và hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá 

cuối kỳ II năm học 2020-2021 trong ngày 12/5/2021. 

- Các cơ sở giáo dục chuyển sang hình thức dạy trực tuyến kể từ ngày 

12/5/2021 đối với các nội dung còn lại cho đến khi kết thúc năm học 2020 - 

2021 theo quy định. 

2. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo; các Trường: THPT Lê Lợi, THPT 

Nguyễn Thái Bình, THCS và THPT Chu Văn An chỉ đạo hướng dẫn ôn tập cho 

học sinh lớp 9 và lớp 12 phù hợp; hướng dẫn các cơ sở giáo dục chọn thời điểm 

và hình thức phù hợp tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2020-2021 ngắn gọn, đơn 

giản và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 5K; trường hợp không đảm 

bảo an toàn thì không tổ chức; không liên hoan, dã ngoại chia tay, gặp mặt cuối 

năm học... Tiếp tục rà soát, tham mưu các biện pháp nhằm đảm bảo công tác 

tuyển sinh vào lớp 10; công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. 

- Chỉ đạo, tổ chức rà soát, kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực 

hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; phối hợp công tác chuẩn bị 

cho các kỳ thi trong thời gian tới trên địa bàn được đảm bảo an toàn tuyệt đối. 
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Tuyên truyền cho phụ huynh học sinh quản lý chặt chẽ, đảm bảo sức 

khỏe, an toàn cho học sinh, phòng tránh các tai nạn đuối nước trong dịp hè; tổ 

chức học tập, rèn luyện kiến thức theo hướng dẫn của nhà trường trong thời gian 

nghỉ học bằng các hình thức phù hợp. 

Các đơn vị triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT.UBND huyện; 

- TV. BCĐ PC dịch COVID-19 huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- CVP, PCVP; 

- Trung tâm VH-TT và TT-TH (t/báo); 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, (H). 

               KT.CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                       

                      Đặng Văn Trọng  
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