
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:        /UBND-VP7 
 

 

V/v điều chỉnh thời gian nghỉ học  

và đi học trở lại đối với trẻ em, học sinh, 

học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

       Nam Định, ngày       tháng 02  năm 2020 

 

 

 

   Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các huyện, thành phố Nam Định.  
 

 

Thực hiện Công văn số 586/BGDĐT-GDTrH ngày 27/02/2020 về việc 

cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19;  

Xét Tờ trình số 243/TTr-SGDĐT ngày 28/02/2020 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo như sau:    

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Cho trẻ em các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh tiểu học, học sinh 

trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020. 

- Học sinh, học viên, sinh viên các trường THPT, Trung tâm GDTX, 

Trung tâm GDNN-GDTX, các cơ sở đào tạo nghề, các trường trung cấp, cao 

đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 02/03/2020. 

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, 

UBND các huyện, thành phố Nam Định có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về việc tiếp tục nghỉ học và đi học trở lại; 

Phối hợp với Sở Y tế đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 theo đúng quy định.  

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và 

UBND các huyện, thành phố Nam Định tổ chức thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Sở LĐTB&XH,  Sở Y  tế; 

- Lưu: VP1, VP7. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Trần Lê Đoài 
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