
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CUA LO flc 1ip - Ti do - Hanh phtIc 

S: /UBND - GD&DT Ci'ra Lô, ngày tháng 11 nàm 202] 
V vic t chirc dy h9c thIch irng vâi 

dich Covid -19 trên dja bàn Thj x 

KInh gui: - Phông GD&DT thj xâ Cü'a Lô; 

- UBND các phuông; 

- Các CSGD trên dia bàn thi xä. 

Can cjr Nghj quyt s 128/NQ-CP cüa ChInh phü ban hành Quy djnh tarn thi 

"ThIch 1rng an toân, 1mb hot, kirn soát hiu qua djch COVID-19"; Cong van s 

5022/TTCH-SYT cüa Trung tam Chi huy phông, chông djch Covid-19 tinh Ngh 

An v vic hu'rng dan ttrn thi v chuyên mon y t thirc hin Nghj quy& s 128/NQ-

CP cüa ChInh phü; Hu'rng dn s 1 899/SGD&DT-VP ngày 17/9/2021 cüa S& Giáo 

dic và Dào to Ngh An v vic xây dirng phuong an dy h9c trng phó djch Covid-

19 nãm h9c 2021- 2022; Thông báo s 595/TB-UBND ngày 21/10/2021 v cp d 

djch ciia tinh Ngh An theo Nghi quyt s 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 cüa ChInh 

phü và Quyt djnh so 4800/QD-BYTngày 12/10/202 1 cña B Y t (cap nhgt hc 07 

h00 ngày 21/10/2021); Cong van s 9064/UBND-VX ngày 22/11/2021 cüa UBND 

tinh Ngh An v vic trin kghai rnt s bin pháp phông chng djch covid-1 9 trên 

dja bàn tinh; Cong van s 2180/SGD&DT ngày 21/10/2021 cüa S GD&DT v vic 

thirc hin phuang an th chirc dy h9c iimg phó vó'i djch bnh Covid — 19, trên dja bàn 

thj xà Càa Là; Cong van so 1888/UBNID-GD&DT ngày 28/10/202 1 cüa UBND thi 

xã Cira Là ye vic to chirc dy h9c thIch irng vâi djch covid-19 trên dja bàn Thj xã. 

Can ci'x tInb hInh djch Covid -19 trên da bàn Thj xä nói chung và 03 phuà'ng: 

Nghi Tan, Nghi Thuy, Nghi Hài nói riêng, UBND thj xã Cüa Là yeu cu các co' so 

giáo diic trên dja bàn thirc hiên t& các ni dung tii Cong van s 1888/UBND-

GD&DT cüa UBND thj xà COa Là ngày 28/10/2021. 

Di vOl các co sO giáo dic dóng trên dja bàn 03 phuOng Nghi Tan, Nghi Thüy, 

Nghi Hài thirc hiên vic hpc trrc tiêp kt hçp vOi tr1rc tuyn bt &iu tili ngày 

29/11/2021 (thu' hai) cu the: 

- Cp TH và THCS: To chO'c diy hpc trtrc tip kt hcip vOl tryc tuyn; 

- B.c rnm non: TO chrc dy h9c trirc tiêp. 



TM. UY BAN NHAN DAN-&---
KT. CHU TICH 
PHO CHU TJCH 

Nhn du'çic Cong van nay, UBND thj xã yêu câu Phông GD&DT, UBND các 

phu'?mg, các CSGD trên dja ban nghiêrn tic thixc hin./. 

T'/o'i n/ian: 
- Si GD&DT Ngh An (B/c); 
- Nhr trên (dê Thlh); 
- Thu?ing trrc Thj Uy (B/c); 
- Chü tjch, các PCT thj xâ (B/c); 
- Ban Tuyên giáo Thj Uy (B/c); 
- TTVH TT&TT (Tuyên truyên); 
- Lmi: VT, GDDL2  

bang Van Phüc 
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