
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 cho học sinh, sinh viên  

nghỉ học để thực hiện đợt cao điểm 

phòng chống dịch Covid-19 

 

 

Kính gửi: 

 

 - Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế,  

  Lao động - Thương binh và Xã hội;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19; xét đề nghị của 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 738/SGDĐT-VP ngày 

27/3/2020 về việc xin ý kiến về phương án cho học sinh trung học phổ thông, giáo 

dục thường xuyên và sinh viên cao đẳng tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch 

COVID-19, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, 

sinh viên các trường cao đẳng, học sinh trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh 

nghỉ học từ ngày 28/3/2020 đến khi có thông báo mới. 

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên 

quan thông báo đến các cơ sở giáo dục và đào tạo về việc cho học sinh, sinh viên 

nghỉ học; đồng thời phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, 

hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở giáo dục và đào tạo, quán triệt đến phụ huynh, học sinh 

triển khai nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp cao điểm phòng chống dịch theo các 

văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.  

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối 

hợp tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 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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