
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   556     /UBND-KGVXNV 

V/v kéo dài thời gian cho trẻ 

mầm non, học sinh, sinh 

viên, học viên trên địa bàn 

tỉnh ngừng đến trường để 

đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch COVID-19. 

          Bình Thuận, ngày 15  tháng 02 năm 2021 

     

Kính gửi: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Y tế; 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong nước, để đảm bảo 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; 

xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 341/TTr-

SGDĐT ngày 15/02/2021,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, học 

sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục ngừng đến trường để đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến hết ngày 21/02/2021 và bắt 

đầu đi học trở lại từ ngày 22/02/2021. 

2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo 

dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh triển khai các phương thức dạy học phù hợp; 

đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

hướng dẫn của ngành y tế về phòng, chống dịch COVID-19./. 

Nơi nhận:                 
- Như trên;                                                                                
- Bộ Y tế; 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy; 
- Thành viên BCĐ phòng chống COVID-19; 
- Báo Bình Thuận, Đài PT-TH tỉnh; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Việt. 

            KT. CHỦ TỊCH 

           PHÓ CHỦ TỊCH  

                                                                                                     

 

 

 

 

                  Nguyễn Đức Hòa 

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-02-15T11:24:07+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Đức Hòa<hoand@ubnd.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-02-15T11:25:08+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận<ubnd@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




