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

Số: 93

/SGDĐT-VP

Trà Vinh, ngày 04 tháng 02 năm 2020

V/v tiếp tục cho HS, SV nghỉ học để
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới vi rút Corona

Kính gửi:
-

Trường Cao đẳng Y tế; Cao đẳng Nghề Trà Vinh;
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
Các trung tâm GDNN-GDTX, Trường THSP Trà Vinh;
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Được sự thống nhất của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo thời gian nghỉ học cho học sinh, sinh
viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung
tâm giáo dục thường xuyên, trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh và Cao đẳng Nghề
Trà Vinh được nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020.
( Thông báo này thay thế thời gian nghỉ của công văn số 85/SGDĐTVP, ngày 02/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo).
Trong thời gian trên, các đơn vị triển khai thực hiện các văn bàn chỉ đạo
của các cấp, các ngành và của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phòng, chống
dịch bệnh, lưu ý một số nội dung sau:
- Phối hợp với các cơ sở y tế địa phương trong việc vệ sinh môi trường;
thực hiện các biện pháp khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh tại đơn vị.
- Phối hợp tốt với chính quyền địa phương, các đoàn thể, cha mẹ học sinh
thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh tại gia đình và địa
phương; quản lý, chăm sóc tốt học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ học.
Sau thời gian nghỉ học, các đơn vị xây dựng kế hoạch dạy bù hợp lý, đảm
bảo kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển
khai thực hiện.
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(Đã ký)
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