
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

Số:          /UBND-KGVX 

V/v cho học sinh, sinh viên, học viên 

dừng học tập trung tại các trường học  

để phòng, chống dịch COVID-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Kon Tum, ngày     tháng    năm          

 

    
Kính gửi:  

 

 

 

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, 

  Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; 

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ(1), hướng dẫn của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo(2), kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy(3) về công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19. 

Xét báo cáo, đề xuất của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 

748/SGDĐT-GDTrH ngày 09 tháng 5 năm 2021 về việc tạm dừng học tập trung 

để phòng, chống dịch COVID-19; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như 

sau: 

1. Thống nhất cho học sinh các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài 

công lập (các trường tư thục, dân lập, các nhóm lớp độc lập tư thục), học sinh cấp 

tiểu học; cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Kon Tum, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; các cơ sở dạy 

thêm, học thêm ngoài nhà trường; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ 

năng sống trên toàn tỉnh tạm dừng học tập trung từ ngày 10 tháng 5 năm 2021. 

- Đối với học sinh cấp trung học cơ sở tạm dừng học tập trung từ ngày 11 

tháng 5 năm 2021. 

- Đối với học sinh, học viên cấp trung học phổ thông (giáo dục phổ thông và 

giáo dục thường xuyên) tạm dừng học tập trung từ ngày 12 tháng 5 năm 2021. 

Các cơ sở giáo dục, đào tạo chuyển sang học trực tuyến hoặc các hình thức 

học khác tại nhà (ôn tập, tự học theo hướng dẫn của giáo viên, thực hiện các dự án 

học tập....) cho đến khi có thông báo mới. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục chỉ đạo 

các đơn vị trực thuộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19, bảo đảm an toàn theo quy định; hướng dẫn các trường triển khai dạy 
                                                           
(1) Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 08 tháng 5 năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 

tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. 
(2) Văn bản số 1743/BGDĐT-GDTC ngày 29 tháng 4 năm 2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, 

chống COVID-19. 
(3) Thông báo số 201-TB/TU ngày 07 tháng 5 năm 2021 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19. 



2 
 

 
 

học trực tuyến và ôn tập, tự học tại nhà; hướng dẫn tổng kết năm học 2020 - 2021 

phù hợp tình hình dịch bệnh. Tổ chức dạy học và ôn tập kỳ thi THPT quốc gia đối 

với học sinh lớp 12 hiệu quả, đảm bảo các điều kiện an toàn để triển khai kỳ thi 

theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý chặt 

chẽ sinh viên, học sinh các cấp tại địa bàn, đảm bảo các điều kiện an toàn để triển 

khai kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo hướng dẫn; chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị, phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai quyết liệt các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn chung./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- TT các huyện ủy,Thành ủy; 

- Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh, PCVP phụ trách;  

- Lưu: VT, Cổng TTĐT tỉnh, KGVX.THT. 

CHỦ TỊCH  

 

 
 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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