UBND HUYỆN VĨNH CỬU
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
–––––––––––––––
Số: 151 /PGDĐT-TH
V/v tiếp tục cho trẻ em mầm non, học
sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa
bàn huyện kéo dài thời gian nghỉ học.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Cửu, ngày 11 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS.
Thực hiện văn bản số 2457/UBND-KGVX ngày 11/03/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Đồng Nai về việc tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, trung học
cơ sở trên địa bàn tỉnh kéo dài thời gian nghỉ học. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
thông báo đến các trường MN, TH, THCS nội dung sau:
1. Thống nhất tiếp tục cho học sinh các cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung
học cơ sở trên địa bàn huyện nghỉ học đến hết ngày 04/4/2020 (Thứ bảy).
2. Trong thời gian học sinh nghỉ học, yêu cầu các đơn vị tiếp tục cập nhật tình
hình diễn biến dịch bệnh và thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan
chức năng và ngành Y tế; tiếp tục thực hiện các nội dung ôn tập cho học sinh.
Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các
đơn vị nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- CBCC Phòng GDĐT;
- Các trường MN, TH, THCS;
- Lưu: VT, TH.
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