UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 911 /SGDĐT-GDPT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 5 năm 2021

V/v hướng dẫn thực hiện một số hoạt
động trong điều kiện phòng chống dịch
Covid-19

Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã; thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các đơn vị thực hiện chương trình GDTX cấp THPT.
Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) Hà Tĩnh yêu cầu các phòng GDĐT (chỉ đạo các trường trực
thuộc), các đơn vị trực thuộc Sở, các đơn vị thực hiện chương trình GDTX cấp
THPT thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau đây:
1. Về tổng kết năm học 2020-2021: Thực hiện theo đúng Công văn số
843/SGDĐT-VP ngày 14/5/2021 về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2020-2021;
2. Không tổ chức họp phụ huynh cuối năm học bằng hình thực trực tiếp,
việc thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh và các hoạt động của nhà
trường trong thời gian tới cho phụ huynh thực hiện bằng hình thức trực tuyến
hoặc bằng các hình thức khác;
3. Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh (đủ tuổi cử tri) tích cực
hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các
quy định về phòng chống dịch Covid-19./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- UBND các huyện, thành, thị (để p/h chỉ đạo);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Các phòng và tương đương thuộc Sở;
- Lưu VT, GDPT.
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