
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 193/UBND-KGVX       Tuyên Quang, ngày 03 tháng 02 năm 2020 

V/v cho phép học sinh nghỉ học 

phòng, chống dịch nCoV 
 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Y tế; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 

  

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường các biện pháp phòng chống trước các diễn biến phức tạp mới 

của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; 

Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 Thủ tướng Chính phủ về việc công 

bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; 

Văn bản số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra trong trường học; Văn bản số 716/VPCP-KGVX ngày 

02/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xin ý kiến chỉ đạo cho phép học 

sinh, sinh viên nghỉ học phòng chống dịch nCoV, 

Sau khi xem xét Văn bản số 59/SGDĐT-GDTrH ngày 03/02/2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến chỉ đạo cho phép học sinh nghỉ học, 

phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (nCoV) gây ra,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Đồng ý cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông, giáo dục thường xuyên nghỉ học theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo 

tại Văn bản số 59/SGDĐT-GDTrH ngày 03/02/2020. 

2. Giao trách nhiệm 

2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo  

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm thông báo 

đến các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, 

giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh việc cho học sinh nghỉ học từ ngày 

03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020.  

- Hướng dẫn việc bố trí thời gian học bù đảm bảo chương trình giáo dục 

các cấp học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-260-bgddt-gdtc-phong-chong-virus-corona-trong-truong-hoc-180200-d6.html


 

 

- Phối hợp với Sở Y tế, các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân huyện 

thành phố khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục làm tốt công tác 

phun thuốc phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường trong thời gian học sinh 

nghỉ học. 

2.2. Sở Y tế chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện phun thuốc phòng 

chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường tại các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh; 

hoàn thành chậm nhất ngày 08/02/2020./. 

  
Nơi nhận:                
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang;        

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Như Kính gửi; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Đài PTTH tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 

- Lưu VT, KGVX (Bắc). 

 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 

 

 (báo cáo)                 
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