UBND HUYỆN KÔNG CHRO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 61 /PGD&ĐT

Kông Chro, ngày 25 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v cho học sinh đi học trở lại
Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 332/SGDĐT-VP, ngày 25/02/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại từ ngày
01/3/2021;
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trường học trực
thuộc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
Thông báo cho học sinh đi học trở lại kể từ ngày 01/03/2021.
Các đơn vị trường học tăng cường vận động học sinh ra lớp, ổn định tổ chức,
nề nếp lớp học. Tiếp tục tổ chức lao động tổng vệ sinh trường lớp, khu nội trú, khu
bán trú, ... Thực hiện nghiêm túc Công văn số 332/SGDĐT-VP, ngày 25/02/2021
của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường
học (có văn bản kèm theo).
Trong thời gian dạy và học trở lại, các đơn vị trường học phối hợp với phụ
huynh quản lí học sinh, theo dõi sức khỏe của học sinh; nắm bắt kịp thời về tình hình
sức khỏe của học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên để có biện pháp ứng phó kịp thời.
Chủ động phối hợp với lực lượng Y tế triển khai các phương án phòng chống dịch
bệnh, đảm bảo môi trường trường học sạch sẽ, thoáng mát và an toàn.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị trường học trực thuộc nghiêm túc triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- UBND huyện; (báo cáo)
- Như trên;
- Lưu: VT, TH.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đỗ Xuân Dũng

UBND HUYỆN KÔNG CHRO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kông Chro, ngày 02 tháng 5 năm 2019

/PGD&ĐT

V/v hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp
luật trực tuyến” năm 2019
trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 928/UBND-NC của Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro
ngày 25/4/2019 về hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019
trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trường học trực
thuộc triển khai thực hiện các nội dung sau:
Tổ chức truyền thông, quán triệt, giới thiệu, vận động cán bộ, viên chức và học
sinh tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm
2019 do Bộ Tư pháp tổ chức.
Nhận được công văn này đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc
thực hiện./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;
- Lưu: VT, TH.
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