
Ski: 	/BGDDT-GDTC 
V/v bao cap viec to chirc hoat d'9ng day 
h9c tivc tiep, dam bao an town phong, 

ch6ng dich COVID 19 

BO GIRO DVC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VitT NAM 
DO;c 14.p — Tiy do — I-4nh phtic 

Ha N0i, ngay thang nam 2021 

Kirsh giri: Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pha truc thuOc Trung uong 

Nham thuc dAy viec ma ciza tnrang h9c va danh gia tinh hinh thvc hien 
Nghl. quy6t so 128/NQ-CP ngay 11/10/2021 cua Chinh phU quy dinh tam thoi 
"Thich irng an town, linh hoat, 'dem soat hieu qua dich COVID-19" trong nganh 
Gido due, Be Giao duc va Dao tao (GDDT) de nghi iTy ban nhan dan cac tinh, 
thanh phe trgc thuOc Trung uong tier) tuc chi dao mot so nOi dung sau: 

1. Bao cao tien dO va ket qua trien khai hoat deng day h9c truc tiep tai cac 
co so gido duc theo Cling van s6 4726/BGDDT-GDTC ngdy 15/10/2021 dm BO 
GDDT de tong h9p bao cao Thu tuong Chinh 

2. Chi dao So. GDDT chu tri, phi h9p vbi cac so, nganh lien quan va UST 
ban nhan dan cap quan/huyen to chirc khdo sat, danh gia tac Ong cua dich 
COVM-19 crOi vai nganh Giao duc dia phuong; de xuAt, kien nghi giai phap khac 
phuc theo huang dan cna BO GDDT. Tru6c mat, de nghi cac dia phuong bao cao 
BO GDDT ve tac deng tieu cgc cua dich COVID-19 va de xu'at Chinh phd ban 
hanh chinh sachh8 fro dOi vai co so' gido duc m'Am non ngoai cong lap. 

3. Chi dao sa Y to chu tri, phi hop vai so• GDDT len phuong an, kich ban 
)(CT 1ST tinh hung khi dich benh )(ay ra trong truang h9c; kien town, tap huan nang 
cao 'fang luc chuyen mon, nghiep vu cho dei ngu nhan vien y to truang h9c, dam 
bao mrOi co so. gido duc deu c6 nhan vien y to truc, c6 dau moi co sa y to phi h9p 
vai co sa gido duc va ding co sCr gido duc chin trach nhiem ve chuyen mon trong 
cong tac phong chong dich. 

De nghi quy Uy ban giri bao cao theo cac nOi dung neu tren ve BO GDDT 
truoc ngay 06/11/2021 (thong qua Vu Grid° duc the chAt, se 35 Dai Co Viet, Ha 
Nei; Email: cktho@moet.gov.vn).  

Tran trong cam cm su phoi hop cua quST 

No'i nhan: 
- Nhtt ten; 
- PTTg. Vu Dim Dam (a b/c); 
- BO trtromg (a b/c); 
- BO Y to (d6 p/h); 
- Cac Thin trtromg (de p/h); 
- Cac So.  GDDT (a t/h); 
- Thanh vien BCD PC COVID-19 Be GDDT; 
- Ltru: VT, GDTC (3b). 

KT. BO TRVONG 
TH1 TRVONG 

Ngo Thi Minh 
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