
 ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH BÌNH PHƯỚC      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-KGVX    Bình Phước, ngày        tháng        năm 2022 

 

 

                                         
                                                                     

                              Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Y tế; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 
Tiếp theo Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 26/12/2021 của UBND tỉnh về tổ 

chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo 

dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kế hoạch số 380/KH-UBND); 

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 111/SGDĐT-GDTrH 

ngày 14/01/2022; ý kiến của Sở Y tế tại Công văn số 137/SYT-NV ngày 12/01/2022 

về dạy học trực tiếp sau ngày 15/01/2022, 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo Công 

văn số 111/SGDĐT-GDTrH ngày 14/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:  

1.1. Đối với học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12 tại các cơ sở giáo dục thuộc 

địa phương cấp độ 1 (vùng xanh) và cấp độ 2 (vùng vàng) của dịch bệnh Covid-19: Tiếp 

tục dạy và học trực tiếp theo Kế hoạch số 380/KH-UBND. 

1.2. Đối với học sinh khối lớp 9 và lớp 12 tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn 

cấp độ 3 (vùng cam) của dịch bệnh Covid -19: Thực hiện việc dạy và học trực tuyến 

kết hợp với dạy và học trực tiếp từ ngày 14/02/2022.  

1.3. Đối với trẻ mầm non 05 tuổi và học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6: Tổ 

chức dạy và học trực tiếp tại cơ sở giáo dục thuộc địa phương cấp độ 1 của dịch bệnh 

Covid - 19 (vùng xanh) từ ngày 14/02/2022. 

1.4. Đối với trẻ em mầm non lứa tuổi còn lại: Tùy diễn biến cụ thể của dịch 

bệnh Covid - 19 và tình hình thực tế dạy và học trực tiếp của trẻ mầm non 05 tuổi; 

giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố tham mưu UBND tỉnh xem xét cụ thể trước ngày 21/02/2022.  

V/v tiếp tục dạy và học trực tiếp 
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1.5. Các đối tượng học tập và các cơ sở giáo dục khác (không thuộc các đối 

tượng được nêu ở trên): Tiếp tục thực hiện theo quy định tại Kế hoạch số 366/KH-

UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp tạm thời thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Bình Phước và 

Kế hoạch số 380/KH-UBND. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo; các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các bước tiếp theo đúng quy định./. 
 

 

Nơi nhận:      KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- TTTU, TTHĐND tỉnh,  

  BTT UBMTTQVN tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP, các Phòng; 

- Lưu: VT, PVX (Nga.CV22). 

 

 

 

 

 

    PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
                 Trần Tuyết Minh 
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