
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH LỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:          /UBND-GDĐT 
V/v thông báo cho trẻ mầm non, học 

sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

   Vĩnh Lộc, ngày          tháng 12 năm 2021 

 

  

 Kính gửi:  

       - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 

       - Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và 

trung học cơ sở. 
    

 

Ngày 05/12/2021, UBND huyện ban hành Công văn số 3140/UBND-

GDĐT về việc thông báo cho trẻ mầm non, học sinh của một số trường nghỉ học 

để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đến thời điểm hiện tại tình hình dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn huyện cơ bản đã được kiểm soát, UBND huyện Vĩnh Lộc 

yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và trung học 

cơ sở triển khai thực hiện các nội dung sau: 

 1. Thông báo cho trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học, học sinh Trung học cơ 

sở các trường (Có danh sách kèm theo) đi học trở lại từ thứ Hai, ngày 

20/12/2021. 

 2. Phối hợp với trạm y tế xã, thị trấn tiến hành tiêu độc, khử khuẩn, tổng 

vệ sinh khuôn viên trường học theo quy định phòng, chống dịch. Thời gian hoàn 

thành chậm nhất vào ngày 19/12/2021. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn 

bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Chú trọng công tác tuyên truyền, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng 

chống dịch Covid-19 (máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng,..). 

 UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; các nhà trường và đơn vị có 

liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung nêu trên./. 
 

 Nơi nhận: 

- BCĐ phòng chống dịch huyện (để b/c); 

- Như trên (để t/h); 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Tâm 

 

 



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CHO TRẺ EM, HỌC SINH 

ĐI HỌC TRỞ LẠI TỪ NGÀY 20/12/2021 

(Kèm theo Công văn số:              /UBND-GDĐT, ngày 18/12/2021 của UBND huyện Vĩnh Lộc) 
 

TT Đơn vị Ghi chú 

  Cấp Mầm non   

1 MN Vĩnh Long 
  

2 MN Vĩnh Phúc   

3 MN Vĩnh Hòa   

 Cấp Tiểu học   

4 TH Vĩnh Long   

5 TH Vĩnh Phúc   

6 TH Vĩnh Ninh   

7 TH Vĩnh Thành   

8 TH&THCS Vĩnh Tiến   

9 TH Vĩnh Hòa  

 Cấp Trung học cơ sở   

10 THCS Vĩnh Quang   

11 THCS Phạm Văn  Hinh   

12 THCS Vĩnh Thành   

13 THCS Vĩnh Phúc   

14 THCS Vĩnh Hòa   

15 THCS Tây Đô   

* Danh sách này có 15 trường. 
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