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Kính gửi:  

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động – 

Thương binh và Xã hội, Y tế; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên 

địa bàn tỉnh. 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 

509/BGDĐT-GDTrH ngày 22/02/2020 và Công văn số 586/BGDĐT-GDTrH 

ngày 27/02/2020; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Cho phép học sinh trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên tỉnh; sinh viên, học viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa 

bàn tỉnh đi học trở lại kể từ ngày 02/3/2020. Đối với trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, 

mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 

08/3/2020 nhằm đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn 

tỉnh thông báo rộng rãi để học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh 

biết, thực hiện.  

2. Căn cứ khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 được điều chỉnh 

tại Công văn số 509/BGDĐT-GDTrH ngày 22/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai chương trình dạy, học 

năm học 2019 - 2020 phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn, tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Quyết định số 2326/QD-UBND ngày 22/7/2019 ban 

hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

3. Căn cứ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Bộ Y tế; giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế ban hành 

văn bản hướng dẫn cụ thể các hành động cần thiết về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trước, trong và sau khi đến trường đảm bảo an toàn nhất cho học sinh, 

sinh viên, học viên theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

887/UBND-KGVX ngày 26/02/2020. 

V/v cho học sinh, sinh viên trên địa 

bàn tỉnh đi học lại và tăng cường 

các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trong nhà trường 
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4. Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố, 

Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh tập trung 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thường xuyên đôn 

đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trong các trường, lớp học trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Công văn số 887/UBND-KGVX ngày 26/02/2020. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện./. 

 
  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT TU, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo TU; 

- Ban VH-XH HĐND tỉnh; 

- Đài PTTH Q.Nam, Báo Q.Nam, Cổng 

thông tin điện tử tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu VT, TH, VX (Thành b). 
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