
 

 

 

      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:        /SGDĐT-VP     Trà Vinh, ngày       tháng 3 năm 2020 

   V/v cho trẻ mầm non, học sinh  

  tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học  

để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
 

        

      Kính gửi:   

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

- Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX, Trường THSP Trà Vinh; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

Thực hiện công văn số 743/UBND-KGVX, ngày 06/3/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để học sinh đi học 

trở lại sau thời gian tạm nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sở Giáo dục và 

Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Các trường thông báo cho học sinh trung học cơ sở nghỉ học từ ngày 

09/3/2020 đến hết ngày 15/3/2020, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để 

học sinh trung học cơ sở đi học trở lại từ ngày 16/3/2020. Riêng đối với học sinh 

tiểu học và trẻ mầm non tiếp tục nghỉ đến khi có thông báo đi học trở lại.  

2. Trong thời gian học sinh nghỉ học, các trường có kế hoạch hướng dẫn học 

sinh tự học và ôn tập tại nhà thông qua các phương tiện truyền thông ( như VnEdu, 

Zalo, Facebook, mail…). 

3. Các trường tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo 

dục và Đào tạo, các hướng dẫn của ngành Y tế về việc phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, để đảm bảo an toàn trường học.  
 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm 

túc triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận:                  GIÁM ĐỐC 

- Như kính gởi; 
- Bộ GDĐT(b/c); 

- UBND tỉnh(b/c); 

- BTG(b/c); 

- BCĐ tỉnh (b/c); 

- Website; 
- Lưu VT. 

Nguyễn Thị Bạch Vân 
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