ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

Số: 542 /UBND-VP7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 28 tháng 8 năm 2021

V/v đảm bảo an toàn phòng, chống dịch
COVID-19 chuẩn bị cho năm học 2021-2022

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Y tế;
- UBND các huyện, thành phố.
Trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến rất phức tạp, luôn thường
trực nguy cơ cao tiếp tục có ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo
an toàn trường học và chuẩn bị khai giảng năm học 2021-2022, UBND tỉnh yêu
cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt
một số nhiệm vụ sau:
1. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để triển khai nhiệm vụ năm học 20212022, đặc biệt là thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch
COVID-19 trong các cơ sở giáo dục.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp
với Sở Y tế tổ chức xét nghiệm cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm
việc trong các cơ sở giáo dục trước thời điểm tổ chức Lễ khai giảng để sàng lọc
nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cơ sở giáo dục và cộng đồng.
3. Tiếp nhận, tạo điều kiện cho các học sinh có nguyện vọng vào học tập
tại trường học nơi học sinh cư trú trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19,
phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường; tạo điều kiện thuận
lợi cho học sinh thực hiện việc chuyển trường đảm bảo quy định về hồ sơ khi
học sinh có nguyện vọng xin chuyển trường theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và
Đào tạo tại Văn bản số 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2021./.
Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Như trên;
- Website tỉnh, Website VP UBND tỉnh;
- Đ/c CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP7.
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