
 
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

            / GDĐT-GDTrH-GDTX 

V/v tạm dừng tổ chức các hoạt động 

giáo dục và hoạt động hè để phòng, 

ch ng dịch bệnh COVID-19  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Đắk Lắk, ngày       tháng 7  năm 2021 

 

        

Kính gửi:  

 - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành ph ; 

- Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Giám đ c Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX các 

huyện, thị xã, thành ph ; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cơ sở giáo dục khác. 

 
 

Thực hiện Công văn s   6160/UBND-KGVX ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh 

về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động giáo dục và hoạt động hè để phòng, ch ng 

dịch bệnh COVID-19, Giám đ c Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Thủ 

trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: 

1. Tạm dừng tổ chức các hoạt động giáo dục và hoạt động hè theo hình thức 

tập trung, trực tiếp ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh (bao gồm tất cả các cơ sở 

giáo dục công lập và ngoài công lập; các trung tâm tin học, ngoại ngữ, tư vấn du 

học; các cơ sở dạy thêm, học thêm...); cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ 

học bắt đầu từ ngày 10/7/2021 đến khi có thông báo trở lại. 

2. Các đơn vị thông báo cho phụ huynh, học sinh, học viên được biết để thực hiện; 

đồng thời ph i hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, cha 

mẹ học sinh tiếp tục thực hiện t t công tác phòng, ch ng dịch bệnh COVID-19 tại 

gia đình và địa phương theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở 

GDĐT và các cơ quan có thẩm quyền. 

Nhận được Công văn này, Giám đ c Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn 

vị nghiêm túc triển khai thực hiện; nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo về Sở 

GDĐT (qua Phòng GDTrH-GDTX) để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Y tế (để p/h); 

- UBND các huyện, thị xã, thành ph  (để p/h); 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Lưu  VT, P.GDTrH-GDTX. 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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