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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục
năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian
năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục
thường xuyên tỉnh An Giang;
Căn cứ Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt
động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19;
Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số
961/TTr-PGDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục năm học
2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 của Phòng Giáo dục và Đào
tạo (kèm theo Kế hoạch số 960/KH-PGDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2021).
Điều 2. Giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các
Phòng, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức
triển khai thực hiện Quyết định này. Tùy theo diễn biến của tình hình dịch
COVID-19, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo các cơ sở giáo dục
tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đảm bảo an toàn về phòng, chống
dịch.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban dân nhân huyện, Trưởng
phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Hiệu
trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và thủ trưởng các đơn vị
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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