UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:1433 /SGDĐT-NVDH
V/v: Trả lời ý kiến phản ánh của ông
(bà) Võ Thị Mỹ Hiền.

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

Ninh Thuận, ngày 28 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận công văn số
1425/STTTT-TTCNTTTT ngày 21/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về
việc trả lời ý kiến phản ánh của ông (bà) Võ Thị Mỹ Hiền, nay xin được trả lời
như sau:
Ngày 31/5/2021 Sở GDĐT có công văn số 1173/SGDĐT-TCHC về việc
khẩn trương triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo công điện
2628/CĐ-UBND của UBND tỉnh; trong công văn cho phép các cơ sở, nhóm, lớp
mầm non ngoài công lập, được phép mở lớp nếu đáp ứng bộ tiêu chí về trường
học an toàn theo Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2020 của Bộ
GDĐT về việc phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 trong trường học; đồng thời, giao trách nhiệm cho Phòng GDĐT
tham mưu văn bản triển khai và phối hợp với các UBND xã, phường kiểm tra
các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý về việc thực hiện các biện pháp về
phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Trên cơ sở các hướng dẫn, các Phòng GDĐT và UBND xã/phường/ thị
trấn theo phân cấp quản lý, kiểm tra, xem xét cho phép hoat động khi đảm bảo
các điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Do vậy, đề nghị bà Võ Thị Mỹ Hiền liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào
tạo huyện Ninh Hải, UBND thị trấn Khánh Hải để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ và các phó GĐ (để b/c);
- Các trưởng phòng chức năng;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, NVDH, Liên-MN.
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