
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

 V/v kéo dài thời gian nghỉ học  

do dịch bệnh Covid-19  
 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 

Sau khi xem xét Công văn số 471/SGDĐT-VP ngày 06/3/2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến về phương án cho trẻ em mầm non, học 

sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020, 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý kéo dài thời gian nghỉ học của trẻ mầm non , học sinh tiểu học, 

học sinh trung học cơ sở đến hết ngày 15/3/2020 như đề nghị của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tại Công văn trên. Thời gian đi học lại sẽ có thông báo sau. 

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn 

vị liên quan và UBND các huyện, thành phố có văn bản thông báo đến các cơ sở 

giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở về việc kéo dài thời gian nghỉ học; 

đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên các trường duy trì liên 

lạc với phụ huynh, học sinh để định hướng các em ôn tập kiến thức và tự học, tự 

rèn luyện, biết cách phòng chống dịch bệnh tại nhà; tiếp tục vệ sinh sạch sẽ toàn 

bộ trường lớp, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo quản tài sản của 

nhà trường; chủ động chuẩn bị các điều kiện để đáp ứng yêu cầu  phòng, chống 

dịch bệnh khi học sinh đi học trở lại; quán triệt, làm tốt công tác thông tin, tuyên 

truyền tạo tâm lý ổn định cho phụ huynh và học sinh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo , UBND các huyện, 

thành phố, các cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (LTT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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