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V tiêp tuc tô chéc day hÍc trre tiêp t¡i
các co sß giáo dåc ngodi công l-p

Kinh gëi:
Truong phòng

Giáo

dåc

và ào

t¡o qu-n, huyÇn

à thành phô Thç éc;
Giám ôc Trung tâm Ngoai ngï Tin hÍc, trung
tâm giáo dåc Kù nng sông và ho¡t dÙng ngoai
-

gio chính khóa.
nm

nhân

2021 cüa Uy ban

11
Thuc hien Kê ho¡ch sô 3997/KH-UBND ngày 30 tháng
các co so giáo dåc
dân thành phô vê to chúc hÍc t-p trye tiêp t¡i

trên

dja

bàn

Thành phô Hô Chí Minh,

nhân

12 n m 2021 cça Uy ban
Thyc hien công vn sô 4491/UBND-VX ngày 31 tháng
các co sß giáo dåc trên
dân thành phÑ v viÇc tiêp tuc tó chéc d¡y hÍc true tiêp t¡i

dja bàn thành phô Hô Chí Minh,

So Giáo duc và ào

t¡o ê nghË truong phòng Giáo dåc và ào

tao quân, huyÇn

và thành phÑ Thù ée,

thç truong các co sô giáo dåc ngoài công l-p (bao gôm: Trung
chính khóa) nghiêm túc
tâm Ngoai ngt - Tin hoc, Ký nng sóng và hoat dong ngoài giò
triên khai thyc hiÇn các nÙi dung, cu thê nhu sau:
1. Các trung tâm ngoai ngï, tin hÍc, co sß giáo dåc, don vË ho¡t Ùng giáo dåc
chính khóa durgc tô chéc hÍc t-p tryc tiÃp
ky nng song và ho¡t Ùng giáo duc ngoài gio
khi àm

bào:

Dugc Ban Chi ¡o

phòng, chông djch COVID- 19 thành phô Thç úe

ho·c

phòng, chông dËch

Covid-

quân, huyÇn kiêm tra, thâm dËnh kê ho¡ch và phuong
19 truóc khi tô chéc hoc t-p truc tiêp.

các

án

tham gia giäng d¡y, làm viÇc và hÍc tâp am bào phåi tiêm ít nh¥t 01
lieu Vác xin (dói vÛi våc xin yêu câu tiêm 02 liêu) sau 14 ngày ho·c ã khôi bÇnh

Nguoi

COVID

19, nguoi thuÙc diÇn phài tiêm vc

dinh phái có giây xác nh-n cça

2. Các

don

co

xin nhung không thê tiêm do có chông chi

quan y tê vé

chông chi dËnh.

vË phài dàm båo tuân thú các quy dËnh, tiêu chí

an

toàn

trong BÙ tiêu

chí dánh gái an toàn trong phòng, chông djch COVID - 19 ban hành kèm theo Quy¿t
dinh só 3588/QD-BCD ngày 15 háng 10 nm

COVID-

19 Thành

phô Hô Chí

Minh.

2021 cùa Ban chi d¡o phòng, chông dËch

3. Thuc hiÇn thôa thuân vÛi nguòi hÍc, phå huynh nguÝi hÍc truóc khi tô chéc

day hoc truc tiêp t¡i ca sò giáo dypc.
4. Thrc hien báo cáo câp nhât tinh hinh hÍc viên di hÍc truc ti¿p t¡i on vi truóc

20g00 hang ngày t¡i uròng

link: https://bit.ly/baocaotrungtam Ã tông hop và báo cáo

theo quy dËnh.

Trên dây là hróng dän cça So Giáo dåc và ào t¡o vÁ viÇc tiép tye tó chéc d¡y
hoc trrc tiep tai các co só giáo dåe ngoài công l-p trên dia bàn thành phÑ. Trong quá
trinh thrc hiÇn, nêu on vi có vuóng mc thì báo cáo vê So Giáo dåc và ào t¡o (Phòng
Quán lý coa sß giáo duc ngoài công lâp- Só diÇn thoai: 028 38299340) dê dugc huÛng

dân.

So Giáo

dåc và ào t¡o è nghË các on vË nghiêm túc thrc hiÇn./
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