
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƢƠNG 

 

        Số:          /UBND - VP   

V/v cho phép học sinh tiếp tục nghỉ 

học để phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

           Hải Dương, ngày        tháng 02 năm 2020 

    

                                 Kính gửi:   

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 Sau khi xem xét Tờ trình số 116/TTr-SGDĐT ngày 07/02/2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

(nCoV) gây ra, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép học sinh các 

cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, các trung tâm ngoại 

ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống trong toàn tỉnh tiếp 

tục nghỉ học từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020 và bố trí học bù vào 

thời gian thích hợp.  

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ 

đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung 

học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung 

tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống trong toàn 

tỉnh tiếp tục cho học sinh nghỉ học; đồng thời tăng cường thực hiện nghiêm các 

biện pháp để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona gây ra./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: Y tế, Thông tin và Truyền 

thông, Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (30). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Dƣơng Thái 
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