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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                               

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 3 năm 2020 

   
 

THÔNG BÁO 

V/v 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 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
 

Thực hiện văn bản số 586/BGDĐT-GDTrH ngày 27/02/2020 của Bộ GDĐT về việc 

cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19; văn bản số 

190/UBND-KGVX ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh về việc kéo dài thời gian nghỉ học do 

Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn như sau: 
 

 1. Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học từ 

ngày 09/3/2020 đến hết ngày 15/3/2020.  

2. Kịp thời thông tin tới học sinh, cha mẹ học sinh những nội dung trên. 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. 

3. Tiếp tục vệ sinh sạch sẽ toàn bộ trường lớp, tăng cường công tác bảo đả  an 

ninh trật tự, bảo quản tài sản của nhà trường; chủ động chu n bị các điều  iện để đáp ứng 

 êu cầu ph ng, chống dịch bệnh  hi học sinh đi học trở  ại; quán triệt, làm tốt công tác 

thông tin, tuyên truyền tạo tâm lý ổn định cho phụ huynh và học sinh. 

4. Kh n trương, nghiê  túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ GDĐT 

tại Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 về những việc cần  à  để phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học (gửi kèm công văn này, nội dung đã được 

triển khai trong văn bản 642/SGDĐT-VP ngày 05/3/2020 của Sở GDĐT); các hướng dẫn 

của Sở GDĐT và cơ quan chức năng. 

5. Tiếp tục duy trì chế độ báo cáo hàng ngày về diễn biến dịch bệnh với cơ quan   tế 

địa phương và Sở GDĐT. Báo cáo ngay những vấn đề phát sinh ở đơn vị về cơ quan quản 

lý trực tiếp để giải quyết. 
 

  Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị kh n trương thực hiện các nội dung tại văn bản này. 

Mọi vấn đề cần trao đổi đề nghị liên hệ về cơ quan quản lý trực tiếp hoặc Sở GDĐT, số 6 

đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn; điện thoại: 02053.811595; email: 

vanphong.solangson@moet.edu.vn./ 
 
 

Nơi nhận: 

- Bộ GDĐT (b/c); 

- TT Tỉnh ủy; UBND tỉnh; BCĐ tỉnh (b/c); 

- GĐ; các PGĐ Sở; BCĐ ngành; 

- Sở Y tế; Sở LĐTBXH (p/h); 

- UBND các huyện/TP (p/h); 

- Các ph ng GDĐT; TTGDNN-GDTX (t/h); 

- Các đơn vị SN trực thuộc Sở GDĐT (t/h); 

- Các phòng CQS; 

- Trang TTĐT, e ai  các trường học; 

- Lưu VT, VP(LTBN). 
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