
UBND THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID-19 

Số:            /CV-BCĐ 

V/v  cho học sinh các cấp trên địa bàn 

thành phố Vĩnh Yên tạm dừng đến trường 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Vĩnh Yên, ngày       tháng    năm 2021 

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

- UBND các xã phường; 

- Các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX; 

- Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Kỹ năng sống. 
 

 

Căn cứ vào công văn số 9637/UBND-VX2 ngày 29/10/2021 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với 

trường học. Trong văn bản giao Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch cấp huyện chủ 

trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định việc tạm thời cho các 

trường học trên địa bàn chuyển trạng thái tổ chức các hoạt động giáo dục trực 

tiếp sang hình thức trực tuyến hoặc tạm thời cho học sinh nghỉ học để thực hiện 

các biện pháp phòng dịch, truy vết, khoanh vùng dịch, xét nghiệm đối với Cán 

bộ quản lý, giáo viên, người lao động, học sinh khi tình hình dịch có diễn biến 

phức tạp tại địa phương. 

Sau khi xem xét tờ trình số 626/TTr-GD ngày 21/11/2021 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo Vĩnh Yên về việc cho học sinh các cấp trên địa bàn thành phố 

Vĩnh Yên tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Vĩnh Yên chỉ 

đạo như sau: 

- Đồng ý theo đề xuất của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Yên tại tờ trình 

số 626/TTr-GD ngày 21/11/2021 về việc cho học sinh các cấp trên địa bàn thành 

phố Vĩnh Yên tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh COVID-19; 

chuyển trạng thái tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp sang hình thức trực 

tuyến bắt đầu từ ngày 22/11/2021 cho đến khi có thông báo mới. Yêu cầu Phòng 

Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành liên quan có hướng dẫn cụ thể các 

nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của ngành y tế và hướng dẫn 

của các cấp; chịu trách nhiệm trước UBND, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19. 

- Giao UBND các xã phường kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục đào tạo 

trên địa bàn để tuyên truyền, nhắc nhở việc thực hiện phòng chống dịch đạt hiệu 

quả cao nhất. 



Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố yêu cầu các đơn 

vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố, UBND các xã phường nghiêm túc 

tổ chức, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- BCĐ tỉnh (b/c); 

- Thành uỷ (b/c); 

- Sở GDĐT (b/c); 

- CT, Các PCT; 

- CPVP; 

- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

Lê Anh Tân 
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