
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:          /UBND-VP
V/v đi học trở lại của một số 
khối lớp từ ngày 15/9/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày         tháng 9 năm 2021

                           Kính gửi:  
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Y tế;
Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Thông báo số 391-TB/TU ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị năm học mới 2021-2022;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1077/TTr-SGDĐT ngày 09/9/2021 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh đi học trở lại, Ủy ban nhân dân tỉnh có 
chỉ đạo như sau:

  1. Đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép học 
sinh các khối: lớp 1, lớp 5, lớp 6, lớp 9, lớp 10 và lớp 12 toàn tỉnh đến trường 
học từ ngày 15/9/2021; yêu cầu chỉ thực hiện tổ chức dạy học 01 buổi/ngày 
(không tổ chức ăn bán trú), chưa tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống 
do các công ty phối hợp tổ chức trong nhà trường. 

2. Điều kiện cho học sinh đi học trở lại: Các cơ sở giáo dục được đánh giá là 
an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 
trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp - 
giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định 
số 626/QĐ-BCĐ ngày 25/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 
tỉnh Hải Dương và Công văn số 2586/BCĐ-PCD ngày 26/8/2021 của Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí đánh 
giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục.

3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phối hợp với ngành Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm miễn phí RT-PCR theo 
mẫu gộp cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục trong 
toàn tỉnh trước khi tổ chức dạy học trực tiếp; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các 
cơ sở giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh đi học trở lại đảm bảo 
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;                                     
- Thường trực Tỉnh ủy;             (để báo cáo)
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông,
 Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, H.(15).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hùng
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