
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1942/UBND-KGVX 

V/v cho phép các cơ sở giáo dục 

hoạt động trở lại 

Tuyên Quang, ngày  21 tháng 6  năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Y tế; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 

  

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Công 

điện số 789/CĐ-TTg ngày 05/6/2021 về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 và phát triển kinh tế thực hiện "mục tiêu kép"; 

Căn cứ Văn bản số 1800/UBND-KGVX ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển 

kinh tế thực hiện "mục tiêu kép" trên địa bàn tỉnh; 

Sau khi xem xét Văn bản số 736/SGDĐT-GDPT ngày 21/6/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến cho phép các cơ sở giáo dục mầm non; 

trung tâm ngoại ngữ, tin học; trung tâm hỗ trợ trẻ khuyết tật hoạt động trở lại. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Cho phép các cơ sở giáo dục mầm non; trung tâm ngoại ngữ, tin học; 

trung tâm hỗ trợ trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi là các 

cơ sở giáo dục) hoạt động trở lại từ Thứ Hai, ngày 21/6/2021 theo đề xuất của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 736/SGDĐT-GDPT ngày 21/6/2021. 

2. Giao trách nhiệm 

2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm 

thông báo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Điểm 1 Văn bản này đến 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động 

phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.  
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- Cập nhật thông tin dịch COVID-19 hằng ngày; giám sát, theo dõi tình hình 

sức khỏe của người học và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động; 

phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời; 

bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 cho người học, cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên, người lao động tại các cơ sở giáo dục.  

2.2. Sở Y tế chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố trong việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Văn bản này./. 

 

Nơi nhận:                
- Như trên (thực hiện); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh;        

- Báo Tuyên Quang, Đài PTTH tỉnh; 

- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh; 

- Phòng TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (Tuyên). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 

 

 (báo cáo)                 
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