
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /SGDĐT-VP Bình Định, ngày      tháng 3 năm 2020 

V/v tiếp tục kéo dài thời gian học sinh 

trung học cơ sở tạm nghỉ học để phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 

 

                        

Kính gửi:   

- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường phổ thông có nhiều cấp học. 

 

Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay;  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 vào chiều ngày 08/3/2020; 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các 

huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng các trường phổ thông có nhiều cấp học tiếp 

tục cho học sinh trung học cơ sở tạm nghỉ học cho đến hết ngày 15/3/2020.  

Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Khi có sự việc bất 

thường xảy ra, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo khẩn về Sở (qua Văn phòng và 

phòng Giáo dục Trung học)./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Y tế (để phối hợp); 

- UBND các huyện, TX, TP (để phối hợp chỉ đạo); 

- Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh; 

- Các phòng CMNV thuộc Sở; 

- Đăng website Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Đào Đức Tuấn 
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