
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 4238/TTr-SGDĐT 
ngày 27/12/2021 về việc cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học tham gia học tập sau 
thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (đính kèm).

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

- Đối với học sinh cấp tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5): học trực tuyến kể từ 
ngày 03/01/2022 đến khi có thông báo mới.

- 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.

Căn cứ tình hình dịch bệnh và khi tỉnh triển khai hoàn thành tiêm mũi 1 cho 
trẻ từ 3 tuổi đến dưới 12 tuổi, Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất với Sở Y tế đề 
xuất UBND tỉnh cụ thể về thời gian tổ chức cho học sinh cấp tiểu học và mầm 
non đến trường học trực tiếp trở lại.

Theo nội dung trên, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân có liên quan 
triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Bộ Y tế (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh;
- Sở Chỉ huy PC dịch Covid-19 tỉnh;
- Các Tiểu ban PC dịch Covid-19 tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, MT.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________________

Số:          /UBND-VHXH
V/v học tập của trẻ mầm non

và học sinh tiểu học

Long An, ngày         tháng  12  năm 2021

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Y tế;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo Long An;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Long An;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
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