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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO SỐ 1
V/v tạm dừng tổ chức hoạt động thi đấu thể thao
Giải thể thao học sinh phổ thông Thành phố năm học 2020 - 2021
để phòng chống dịch Covid - 19
Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;
- Các đơn vị trường học trực thuộc;
- Các Trung tâm GDNN - GDTX.
Căn cứ Công văn số 460/UBND-KGVX ngày 15/02/2021 của UBND Thành
phố về việc cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19; Căn cứ công văn số 457/SGDĐT-CTTT ngày 16/02/2020 về việc
cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh
COVID - 19.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo đến các đơn vị một số nội dung
sau:
1. Tạm dừng tổ chức các hoạt động thi đấu Giải thể thao học sinh phổ thông
Thành phố năm học 2020 - 2021 đối với 02 môn Taekwondo và Karatedo để đảm bảo
công tác phòng chống dịch Covid-19 đến khi có thông báo mới.
2. Thủ trưởng các nhà trường trên địa bàn Thành phố chỉ đạo thầy, cô giáo chủ
động phối hợp với phụ huynh học sinh trong công tác hướng dẫn học sinh luyện tập
thể dục thể thao hằng ngày và theo dõi sức khỏe bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng
chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ GDĐT và Thành phố.
Sở GDĐT Hà Nội đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo kịp thời đến toàn thể
cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên và học sinh được biết để thực hiện tốt các nội dung
trên./.
Nơi nhận:
- Như trên
- Sở VH&TT;
- Đ/c PGĐ Phạm Văn Đại;
- Đ/c PGĐ Phạm Xuân Tiến;
- Lưu: VT, CTTT.
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