
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:      /UBND-VP7 

V/v tạm thời cho học sinh, sinh viên 

nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Nam Định, ngày 03  tháng 02  năm 2020 

 

     Kính gửi:  

           - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

           - UBND các huyện, thành phố Nam Định. 

   

 Thực hiện Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/2/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Xét Tờ trình số 101/TTr-SGDĐT ngày 03/02/2020 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc tạm thời cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

Để tạo điều kiện cho công tác phòng, chống dịch bệnh và ngăn ngừa sự 

lây lan của dịch bệnh Corona trong các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn, 

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý cho học sinh các cấp học từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, 

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

nghiệp, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng thuộc tỉnh tạm thời nghỉ học từ 

ngày 04/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020 để phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra . 

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố Nam Định 

có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn các trường trên địa bàn tỉnh thực hiện 

cho học sinh, sinh viên tạm thời nghỉ học theo quy định. 

UBND tỉnh thông báo để Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, 

thành phố Nam Định tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy; (để b/c) 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Các Sở: Y tế, LĐTBXH; GTVT; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP7. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                         

                             

                                 
Trần Lê Đoài 
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