
HỎA TỐC 

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

TỈNH BÌNH THUẬN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  858  /UBND-KGVXNV                   Bình Thuận, ngày 10  tháng 3  năm 2020 

V/v cho học sinh nghỉ học để 

phòng, chống dịch Covid-19 

 

                     Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; xét đề xuất của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, 

trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên trên địa bàn tỉnh 

nghỉ học từ ngày 11 tháng 3 năm 2020 để phòng, chống dịch Covid-19; thời gian 

đi học lại sẽ có thông báo sau. 

2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Thông báo đến các trường, cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.  

- Phối hợp với Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân 

tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ 275; 

- Sở Y tế; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trường Đại học Phan Thiết; 

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

- Lưu: VT, KGVXNV. Bích. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hòa 
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