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S$141/UBND-VHXH Long An, ngày 4 tháng 5 nàm 2021 

V/v cho h9c sinh, h9c viên, 
sinh viên tarn  dirng den trixing 
dé phông chông djch Covid- 19 

Kinh gri: 
- Các sâ: Giáo diic và Dào tao,  Y t, 
Lao d)ng - Thxcing binh và Xã hi; 
- Các Tru&ng Dai  hçc trén dja bàn tinh; 
- UBND các huyn, thj xã, thành phé,; 
- Báo Long An; Dài Phát thanh và 

• Truyn hInh Long An. 

Trtthc din bin ngày càng tr& nén phic tap  cüa djch Covid- 19, nh&m darn 
bâo cong tác phOng, chng djch dat  hiu qua và tránh lay lan ra cong dông; xét dê 
nghj cüa So Giáo dc và Dào tao tai T?i trinh so 125 l/TTr-SGDDT ngày 
12/5/202 1 ye vic cho h9c sinh, sinh viên, h9c viên tam  diirng den tnrng dê 
phOng, chông djch Covid-19 ('dInh kern). 

V vic nay, UBND tinh có kin nh.r sau: 

1. Dng cho h9c sinh tr cp hçc mm non dn trung h9c ph thông; h9c 
viên h gia dçic thithng xuyên và các trung tam ngoi ngft, tin hçc; h9c viên CáC 
tru?ng nghê, ca sâ giáo di1c nghê nghi; sinh viên cac tru1ng cao dàng, dai  h9c 
trên dja bàn tinh tam  dirng den trtthng .dê phOng, chông djch bnh Covid-19 ké tr 
ngày 17/5/2021 cho den khi có thông báo mOi. Riêng dôi vói l&p 9, lap 12 hçc 
sinh, h9c viên tiêp t1c on tp tp trung chuân bj thi tuyên sinh vào lap 10 và thi 
tot nghip trung h9c phô thông ngay khi kêt thi1c kiêm tra k' 2. 

2. Giao Giám dc Sâ Giáo diic và Dào tao,  So Lao dng - Thuo'ng binh vã 
XAhôi: 

- Chi dao  trin khai thirc hin và hithng dn các cci sO giáo diic to chüc day 
bü (theo hInh thtrc day h9c trrc tuyên hoc các hInh thrc khác phü hqp) dam bão 
thijc hin diing, dü, hoàn thành chucmg trInh và kêt thóc nàm h9c 2020-2021 theo 
quy djnh. Riêng lOp 9 và lOp 12, SO Giáo dc và Dào tao  phãi có phining an to 
chüc on thi phü hqp, dam bâo an toàn, hiu qua, giüp hçc sinh có dü kiên thic dé 
thi tuyên sinh lOp 10 và thi tot nghip trung h9c phô thông näm 2021. Trithng hqp 
djch bnh kéo dai hoc Co ca lay nhiêm trong cong  dông  tai  Long An, SO Giáo 
dl?c và Dào tao  d xuât phucing an tuyên sinh lap 10 phu hçip. 

- Tip tic dy manh  Cong tác tuyén truyn cho toàn th h9c sinh, sinh viên, 
h9c viên và di ngü can b, cOng chüc, viên chac, ngx?ñ lao dng cüa ngành thrc 
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hin vic phông, chng djch Covid-19 theo hi.ràng dn cüa B Y tê, Bô Giáo dic 
và Dào tao,  B Lao dng - Thtrong binh và Xà hi và chi do cüa UBND tinh. 

- Chi dao vic phân cong can b quãn 1", giáo viên, nhân viên các trung 
tric bâo v tài san trong thai gian hçc sinh t?m  dirng den trtr&ng vâ phôi hçip tot 
vâi cci quan chuyên mon a da phuong trong cong tác phông chông djch 
Covid-19. 

3. Báo Long An, Dâi Phát thanh và Truyn hlnh Long An kjp th'i thông tin 
rng râi chU trucing trên cüa UBND tinh dê h9c sinh, h9c viên, sinh viên và nguñ 
dan biêt, thirc hin./. 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- BCD Quoc gia ye c djch Covid-19; 
- B Giáo d,ic và Dào tao; 
- Bô Lao dng - Thirnng bmh và Xâ hi; 
- TT.TU; TI. J-TDND tinli (b/c); 
- CT, cac PCT. UBND tinh; 
- Các UV BTVTU phi trách cac da phucrng; 
- Các thành vién BCD phông, chong djch tinh; 
- Các Sà, Ban ngành, doàn the tinh; 
- Các PCVP; 
- PhOng VFIXH; 
- Cong TTDT tinh; 
- Ltru: VT, MT. (i9 
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