
  

UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 287 /SGDĐT-CTTT 

V/v kéo dài thời gian nghỉ học của 

học sinh để thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

        Đắk Lắk, ngày 13  tháng 3 năm 2020 

Kính gửi:       

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 2135/UBND-KGVX ngày 13/3/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc học sinh nghỉ học để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị  

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thông báo cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở toàn 

tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 16/3/2020 đến khi Uỷ ban nhân dân tỉnh có thông 

báo mới. 

2. Trong thời gian học sinh nghỉ học, các đơn vị tiếp tục triển khai các hình thức 

dạy học qua internet, tổ chức ôn tập, kiểm tra công nhận kết quả học tập qua internet 

khi học sinh đi học trở lại. 

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Khoản 2, 

Công văn số 73/VPUBND-KGVX ngày 15/02/2020 của Văn phòng UBND tỉnh. 

Nhận được Công văn này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ 

trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Văn phòng Bộ (để báo cáo); 

- Vụ GDTC Bộ GDĐT (để báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);  

- UBND tỉnh (để báo cáo);   

- LĐ Sở, các phòng CMNV Sở GDDT;  

- Sở: Y tế, TT&TT, LĐ-TB-XH (để phối hợp); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan báo, đài (để phối hợp); 

- Website Sở; 

- Lưu: VP, CTTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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