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Kính gửi:  Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1706/UBND-VX 

ngày 20/3/2020 về việc cho học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh tạm nghỉ 

học để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh cho 

học sinh, học viên, sinh viên tạm thời nghỉ học để phòng, chống do dịch bệnh 

Covid-19 gây ra, cụ thể như sau: 

1. Cho học sinh, học viên, sinh viên tạm thời nghỉ học từ ngày 21/3/2020 cho 

đến khi UBND tỉnh có thông báo mới. 

2. Trong thời gian học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học, thủ trưởng các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế địa phương trong 

việc vệ sinh môi trường, phun thuộc khử khuẩn tại đơn vị nhằm đảm bảo công tác 

vệ sinh phòng chống dịch khi học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại; đồng 

thời, hướng dẫn học sinh, học viên, sinh viên tự học, ôn tập tại nhà và xây dựng kế 

hoạch học bù cho học sinh, học viên, sinh viên để đảm bảo chương trình, kế hoạch 

theo quy định. 

 3. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến của dịch bệnh, cách 

phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiên thông tin đại chúng; có kế hoạch bố 

trí cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, nhân viên trực và bảo vệ an toàn 

cơ quan, đơn vị theo đúng quy định trong ngày nghỉ; tăng cường công tác phòng 

chống cháy nổ. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương đảm 

bảo an toàn, an ninh trật tự. 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- GĐ Sở (b/cáo); 

- Sở Y tế; 

- Sở GD-ĐT; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đăng Website của Sở; 

- Lưu: VT, VLGDNN. 
  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Đặng Văn Phụng 
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