
UBND HUYỆN LỆ THỦY 

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /GDĐT Lệ Thủy, ngày    tháng 02 năm 2022 
V/v tổ chức dạy học và phòng chống 

Covid-19  
 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện, 

để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho trẻ mầm non, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và nâng cao chất lượng giáo dục trong điều kiện tình hình hình dịch trên địa 

bàn còn diễn biến phức tạp; Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tổ chức dạy 

học từ ngày 14/02/2022 như sau: 

1. Các trường mầm non tiếp tục nghỉ học tuần từ ngày 14/02 đến 20/02/2022 

cho đến khi có thông báo mới; tiến hành các hoạt động lao động, vệ sinh khuôn viên 

trường lớp, làm đồ dùng dạy học và các hoạt động khác để chuẩn bị đón trẻ trở lại 

trường vào thời điểm thích hợp. 

2. Các trường TH, THCS căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã để rà soát 

tình hình dịch bệnh tại đơn vị mình và xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 của địa phương để triển khai dạy học trực tiếp hoặc trực truyến 

từ ngày 14/02/2022 phù hợp, đảm bảo linh hoạt, an toàn theo các văn bản hướng dẫn 

về dạy học linh hoạt, an toàn của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT. 

3. Các cấp học chỉ đạo việc dạy học linh hoạt đảm bảo thực hiện nghiêm túc 

chương trình theo quy định và đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho cán bộ giáo 

viên, nhân viên và học sinh. Tổng hợp kịp thời tình hình dạy học các đơn vị để báo 

cáo BCĐ phòng dịch Covid 19 của Ngành GD&ĐT huyện biết và chỉ đạo theo đúng 

quy định. 

Nhận được Công văn này, Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai 

nghiêm túc.  

Nơi nhận:                  
- Sở GDĐT (b/c);  

- UBND huyện (b/c); 

- Đ/c PCT UBND huyện PTLV (b/c); 

- Ban TGHU(b/c); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐ, CB, CV; 

- Website; 

- Lưu: VT, KHTH.                                                                                    
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Nguyễn Văn Vững 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 


		vungnv.lt@quangbinh.gov.vn
	2022-02-11T14:44:05+0700


		2022-02-11T14:47:00+0700


		2022-02-11T14:47:22+0700


		gddt.lt@quangbinh.gov.vn
	2022-02-11T14:47:42+0700




