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

TỈNH NINH THUẬN     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

Số:             /UBND-VXNV  Ninh Thuận, ngày           tháng 10 năm 2021 

V/v giải quyết số học sinh 

Ninh Thuận đang kẹt ở các 

tỉnh, thành phố phía Nam có 

nguyện vọng về tỉnh học 

  

                         
Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo. 

  

Căn cứ Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban 

hành Quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh 

quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 1 (áp dụng từ ngày 

20/10/2021 đến hết ngày 11/11/2021) và Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 

20/10/2021 về việc dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên các 

tuyến quốc lộ và tại Ga đường sắt Tháp Chàm. 

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2597/TTr-SGDĐT 

ngày 20/10/2021 về việc trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đón học sinh Ninh 

Thuận đang kẹt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương trở về tỉnh 

để học; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến sau: 

Ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP, các Bộ 

ngành đã ban hành văn bản hướng dẫn; UBND tỉnh ra Quyết định số 2013/QĐ-

UBND ngày 20/10/2021 về việc ban hành Quy định tạm thời các biện pháp thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận giai đoạn 1 và các văn bản liên quan. Theo đó, giao Sở Giáo dục và Đào tạo 

phối hợp UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan thông báo để các 

phụ huynh và học sinh, giáo viên đang kẹt ở các tỉnh phía Nam biết, chủ động liên 

hệ các cơ quan chức năng để được hướng dẫn và chủ động về địa phương để tiếp 

tục việc dạy học (giáo viên) và học tập (đối với học sinh các cấp học) theo quy 

định; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh Nguyễn Long Biên; 

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT); 

- Lưu: VT, VXNV.  NAM. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

  Nguyễn Long Biên 
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