
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 615 /SGDĐT-VP 

V/v kéo dài thời gian nghỉ học phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

của học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày   06  tháng  3  năm  2020 

 

 

  Kính gửi:   

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có liên quan.  

 

Căn cứ Công văn số 586/BGDĐT- GDTrH ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ 

học để phòng, chống Covid-19,  

Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang, Sở GDĐT thông  báo tiếp tục kéo 

dài thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh của học sinh Mầm non, Tiểu học, 

THCS đến hết ngày 15/3/2020. 

Các hoạt động giáo dục ngoại khóa; hoạt động dạy thêm, học thêm; hoạt động 

dạy học ngoại ngữ- tin học ngoài nhà trường tiếp tục tạm nghỉ theo thời gian nêu 

trên.  

Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch Covid-19, 

đảm bảo an toàn trường học theo hướng dẫn của ngành Y tế và các văn bản triển khai 

của ngành GDĐT.  

Các trường tiếp tục thực hiện việc tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức qua mạng 

Internet trong thời gian học sinh nghỉ ở nhà.  

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện tinh thần công văn này./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT; 

- UBND tỉnh (Ban chỉ đạo); 

- Sở Y Tế; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc; 

- Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, VPS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Diễm 
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