
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /SGDĐT-GDTrH Bình Định, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

V/v tiếp tục điều chỉnh thời gian bắt 
đầu tổ chức hoạt động dạy và học tại 

các trường mầm non, phổ thông, 
Trung tâm GDNN-GDTX trên  

địa bàn huyện Tuy Phước  

 

 
                       Kính gửi:  

  - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước; 
  - Hiệu trưởng các trường THPT  trên địa bàn huyện Tuy Phước; 

- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tuy Phước. 
 

Theo đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Công văn số 1407/UBND-VX ngày 
23/9/2021 về việc đề nghị tiếp tục điều chỉnh thời gian triển khai năm học 2021-2022 
đối với các cấp học trên địa bàn huyện Tuy Phước, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có 
ý kiến như sau: 

1. Tiếp tục điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức hoạt động dạy và học tại các 
trường mầm non, phổ thông, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tuy Phước, cụ thể: 

- Đối với các trường TH, THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn 
huyện từ ngày 04/10/2021. 

- Đối với các trường mầm non trên địa bàn huyện từ ngày 11/10/2021. 
- Trước ngày 04/10/2021 (đối với các trường TH, THCS, THPT, Trung tâm 

GDNN-GDTX) tập trung giáo viên, học sinh để chuẩn bị tổ chức hoạt động dạy và học 
(phân lịch tập trung theo từng khối lớp, mỗi khối lớp tập trung không quá 01 buổi).  

2. Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn huyện, Sở GDĐT sẽ 
phối hợp với Sở Y tế và UBND huyện Tuy Phước để điều chỉnh cho phù hợp. 

3. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1796/SGDĐT-
VP ngày 02/9/2021 của Sở GDĐT. 

Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc Trung tâm 
GDNN-GDTX trên địa bàn huyện triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Y tế (phối hợp); 
- UBND huyện Tuy Phước (phối hợp); 
- Các Phó Giám đốc Sở GDĐT; 
- Các phòng CM, NV thuộc Sở GDĐT; 
- Lưu: VT, VP, GDTrH. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

Đào Đức Tuấn 
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