
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VX 

V/v chủ trương tổ chức dạy học 
ngày thứ 7 hằng tuần để phòng, 

chống dịch Covid-19. 

Lào Cai, ngày       tháng      năm 2021 

 

  Kính gửi:  
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1733/SGD&ĐT-

KHTH ngày 21/9/2021 về việc đề nghị tổ chức dạy học ngày thứ 7 hằng tuần 
cấp Tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh năm học 2021-2022, Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý chủ trương tổ chức dạy học ngày thứ 7 hằng tuần đối với cấp Tiểu 

học và THCS trên địa bàn tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình giáo 
dục nhằm chủ động hơn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm 

chế độ chính sách đối với học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học 
theo quy định. 

Căn cứ nội dung trên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT: TU, UBND tỉnh; 
- Ban VHXH-HĐND tỉnh; 
- CVP, PCVP2; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH1, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Giàng Thị Dung 
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