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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 271/UBND-KGVX

An Giang, ngày 20 tháng 3 năm 2020

V/v cho học sinh, học viên, sinh
viên các cơ sở giáo dục tiếp tục
nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Y tế;
- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề
nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Trong thời gian qua, tỉnh An Giang đã tích cực thực hiện tốt công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đến nay chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh
Covid-19. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, một số địa
phương trong nước diễn biến phức tạp, số ca nhiễm bệnh ngày càng tăng.
Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả học sinh, học viên, sinh viên trên
địa bàn tỉnh và sự an tâm của cha mẹ học sinh; xét đề nghị của Sở Giáo dục và
Đào tạo tại Tờ trình số 730/TTr-SGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2020 về việc xin
chủ trương cho học sinh trung học phổ thông, học viên hệ giáo dục thường
xuyên tiếp tục nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Thống nhất cho học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục, cơ sở
giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông
báo mới.
Các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch bệnh,
đảm bảo an toàn trường học theo hướng dẫn của ngành y tế và các văn bản có
liên quan. Các trường tăng cường hướng dẫn học sinh, học viên, sinh viên ôn
tập, củng cố kiến thức qua mạng internet trong thời gian nghỉ học.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo);
- BCĐ cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Trường Chính trị TĐT, CĐ nghề, CĐYT;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
các Phòng: KGVX, TH;
- Lưu: VT.
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