
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIUỘC
Số: 7435/UBND-VHXH

V/v học tập của học sinh 
Mầm non, Tiểu học và lớp Sáu, 
trên địa bàn huyện, kể từ ngày 

03/1/2022

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

Cần Giuộc, ngày  31 tháng  12  năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

Căn cứ Văn bản số 13464/UBND-VHXH ngày 30/12/2021 của UBND 
tỉnh Long An về việc học tập của trẻ mầm non và học sinh tiểu học;

Căn cứ Văn bản số 4155/SGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2021 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Long Anvề việc tổ chức cho học sinh THCS trên địa bàn 
tỉnh học trực tiếp trở lại kể từ ngày 20/12/2021;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 
2199/TTr-PGDĐT ngày 31/12/2021 về việc học tập của học sinh Mầm non, 
Tiểu học và lớp Sáu, trên địa bàn huyện, kể từ ngày 03/1/2022,

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện và đảm bảo an 
toàn sức khỏe cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh lớp Sáu được sự 
thống nhất của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện có ý kiến như sau:

- Đối với trẻ mầm non: tạm thời chưa đến trường, các cơ sở giáo dục mầm 
non tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cha mẹ trẻ và cộng đồng tăng cường công tác 
tuyên truyền để chăm sóc, giáo dục trẻ em trong điều kiện tốt nhất.

- Đối với học sinh cấp tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5): học trực tuyến kể từ 
ngày 03/1/2022 đến khi có thông báo mới.

- Đối với học sinh lớp Sáu: học trực tuyến kể từ ngày 03/1/2022 đến khi 
có thông báo mới.

Theo nội dung trên, UBND huyện yêu cầu Trưởng Phòng Giáo dục và 
Đào tạo, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện 
nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT.HU, TT.HĐND huyện (b/c);
- CT, PCTVX;
- Như trên;
- TT. VH,TT và TT (tuyên truyền);
- Lưu: VT, GDĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Thị Ngọc Vui
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