
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /SGDĐT-CTTT 
V/v chuẩn bị dự Hội nghị trao tặng 

danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” tuyên 

dương các điển hình tiên tiến, nhà 

giáo tiêu biểu ngành GDĐT 

    Hà Nội, ngày      tháng 11 năm 2021 

 
Kính gửi:  

     - Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

     - Các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; 

     - Các trường học trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tại Công văn số 11283/VP-KGVX ngày 

21/10/2021 của Văn phòng UBND Thành phố về việc tổ chức trao tặng danh hiệu “Nhà 

giáo Ưu tú” tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và 

Đào tạo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam; 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Y tế các 

quận, huyện, thị xã phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường tổ chức 

xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đại biểu tham dự buổi lễ (theo danh sách đính kèm);                                    

 Thời gian thực hiện lấy mẫu xét nghiệm từ 14h00 đến 17h00 ngày 08/11/2021 

(thứ Hai) tại các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã; trường hợp đặc biệt có thể lấy mẫu 

trong sáng ngày 09/11/2021 (thứ Ba) bảo đảm hoàn thành và có kết quả trước 12h00 

ngày 09/11/2021 (thứ Ba).   

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị 

xã thông báo đến các đại biểu thuộc đơn vị trường học, cơ sở giáo dục các cấp mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-

giáo dục thường xuyên trên địa bàn được mời tham dự Chương trình kỷ niệm ngày Nhà 

giáo Việt Nam theo Công văn số 3748/SGDĐT-VP ngày 01/11/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo chủ động đến Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã để được hỗ trợ lấy mẫu xét 

nghiệm theo đúng thời gian trên, đồng thời thông báo để các đại biểu thực hiện nghiêm 

túc công tác phòng chống dịch COVID-19 theo Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 

29/10/2021 của UBND Thành phố về thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND TP; 

- UBND quận, huyện, thị xã; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, CTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tiến 
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