
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÀ NAM 

 

Số:       /UBND-KGVX 
V/v cho trẻ mầm non, học sinh tiếp tục 

nghỉ học phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Hà Nam, ngày     tháng 02 năm 2021 

 

 

 

 

                               

                          Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo sức khỏe cho 

học sinh; sau khi xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

18/TTr-SGDĐT ngày 19 tháng 02 năm 2021 về việc đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch 

COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho trẻ mầm 

non, học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ 

học từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2021. 

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông báo, chỉ đạo các 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học: Tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện 

nghiêm các quy định, chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch COVID-19; cập 

nhật thông tin liên quan sức khỏe của cán bộ, giáo viên, học sinh hằng ngày 

trong thời gian nghỉ học; hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn an toàn, 

hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);                             PHÓ CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như  kính gửi; 

- Sở Y tế; Trung tâm KSBT tỉnh; 

- Đài PTTH, Báo HN, Cổng TTĐT tỉnh,  

TT Báo ND, TTXVN tại HN; 

- VPUB: LĐVP, KGVX, các CV liên quan; 

- Lưu: VT, KGVX. 

 

  

 

 

Trần Xuân Dưỡng 
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