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Nghi Xuân, ngày  26  tháng 11 năm 2021 

  

             Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tao; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Thị trấn Xuân An, xã Xuân Hồng; 

-  Các trường học trên địa bàn Thị trấn Xuân An, xã 

Xuân Hồng. 
     

Thời gian qua, trên địa bàn thị trấn Xuân An, xã Xuân Hồng có một số 

người dương tính với Covid 19, để đảm bảo an toàn cho học sinh, UBND huyện 

Nghi Xuân ban hành Thông báo số 1566/TB-UBND ngày 12/11/2021 chỉ đạo các 

trường học trên địa bàn thị trấn Xuân An, xã Xuân Hồng dừng dạy học trực tiếp 

tại trường mà tổ chức dạy và học online.  

Đến thời điểm hiện nay dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn cơ bản được 

khống chế, trên cơ sở tham mưu của phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế 

huyện và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 huyện, UBND huyện thống 

nhất cho phép các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông trên địa bàn Thị trấn Xuân An, xã Xuân Hồng tổ chức dạy học trực tiếp từ 

ngày 29/11/2021 theo đúng nội dung quy định tại công văn số 1753/UBND-

GDĐT ngày 14/9/2021 của UBND huyện về việc tổ chức dạy học trong tình hình 

mới.  

Trước khi tổ chức cho học sinh đến trường yêu cầu các trường học làm tốt 

công tác vệ sinh trường lớp và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương tiện phòng 

chống dịch. Trong quá dạy học các trường học triển khai thực hiện nghiêm túc 

các quy định về phòng chống dịch Covid 19, đảm bảo an toàn cho học sinh đến 

trường học trực tiếp. 

Nhận được Công văn yêu cầu các đơn vị và trường học trên địa bàn thực 

hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng 

mắc, yêu cầu báo cáo kịp thời về UBND huyện (qua phòng Giáo dục và Đào tạo) 

để được hướng dẫn giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các phó CT UBND huyên; 

- VP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT,GDĐT. 
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