
 UBND TỈNH AN GIANG 

          VĂN PHÒNG 

          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 Số:  660 /VPUBND-KGVX            An Giang, ngày  15  tháng 02 năm 2021 

V/v lùi thời gian nhập học sau 

Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 

 

             Kính gửi:    

     - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

     - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

     - Trường Cao đẳng nghề An Giang;  

     - Trường Cao đẳng Y tế An Giang. 

 Xét Tờ trình số 385/TTr-SGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc xin chủ trương lùi thời gian trở lại Trường của học sinh/học 

viên thuộc các Trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, sau Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021; về việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê 

Văn Phước có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Thống nhất chủ trương lùi thời gian trở lại Trường sau Tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021 của học sinh/học viên thuộc các Trường mầm non, phổ thông, giáo 

dục thường xuyên, các cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh đến Thứ Hai, ngày 22 tháng 

02 năm 2021. 

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có 

văn bản chỉ đạo các Trường thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch trong 

nhà trường theo hướng dẫn của ngành y tế; không tổ chức các hoạt động tập trung 

đông người; chỉ đạo Ban Giám hiệu nhà trường nắm rõ thông tin di chuyển trong 

dịp Tết (đặc biệt các trường hợp du lịch ngoài tỉnh) của cán bộ quản lý, giáo viên, 

phụ huynh và học sinh/học viên trong thời gian nghỉ Tết vừa qua để chủ động áp 

dụng các biện pháp phòng chống dịch khi cần thiết.  

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan nêu trên biết 

để thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

-TTTU,HĐND,UBND,UBMTTQ tỉnh; 

- LĐVP.UBND tỉnh; 

- Phòng KG-VX,TH; 

- Cổng TTĐT tỉnh, TTCBTH -VPUBND tỉnh 

- Lưu: VT,.  
 

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Mã Lan Xuân 

               

  


