ỦY BAN NHÂN DÂN
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Số: 407 /UBND-VX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 03

tháng 02 năm 2021

V/v cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán
sớm để tăng cường biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 13/TTr-SGD&ĐT
ngày 03/02/2021 về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
để phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đồng ý cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở,
trung học phổ thông) và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 từ ngày 04/02/2021 đến hết ngày 20/02/2021
để tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các
huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện nghiêm các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở giáo dục và hướng dẫn, quán triệt
trẻ em, học sinh, học viên tuân thủ đầy đủ, đúng quy định các biện pháp về phòng,
chống dịch tại địa phương nơi cư trú; đồng thời, theo dõi sát diễn biến của dịch
Covid-19 để chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các phương án
tổ chức dạy và học phù hợp ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Căn cứ nội dung trên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các huyện, thị
xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH3, BBT1, VX(1,2,3).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Giàng Thị Dung

