
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HẢI DƢƠNG 

 

Số:             /UBND-VP 

V/v cho phép học sinh, sinh 

viên và học viên tại các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp trên địa 

bàn tỉnh nghỉ học để phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày        tháng  3 năm  2020 

 

Kính gửi:   

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 

 

Căn cứ 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. 

Theo đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 

626/TTr-SLĐTBXH  ngày 27/3/2020 về việc  đề nghị cho phép học sinh, sinh 

viên và học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học để 

phòng chống dịch bệnh Covid-19, 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Cho phép học sinh, sinh viên và học viên tại các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 30/3/2020 đến khi có thông báo đi học 

lại. 

2. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch; 

đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức dạy và học trực tuyến trong tổ 

chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Tổng cục 

Giáo dục nghề nghiệp; thông báo cho học sinh, sinh viên không được tụ tập hoặc 

đến nơi đông người, nếu có việc cần thiết phải ra ngoài thì phải đeo khẩu trang, 

tiếp xúc với người khác giữ khoảng cách 2 m và thực hiện nghiêm các chỉ đạo 

của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT Lương Văn Cầu; 

- LĐVP: Ô Hơn, Ô Khuyến; 

- Lưu: VT, VX.Lai(19). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lƣơng Văn Cầu 
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