
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 153 /UBND-THVX Đồng Tháp, ngày 01 tháng 4 năm 2020 
Về việc tiếp tục cho học sinh,  

học viên, sinh viên nghỉ học 

 

 

 Kính gửi:   

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Trường Chính trị Tỉnh; 

- Trường Đại học Đồng Tháp. 

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 19/TTr-SGDĐT 

ngày 31 tháng 3 năm 2020 về việc đề nghị cho học sinh mầm non, phổ thông và 

học viên giáo dục thường xuyên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc bệnh 

tiếp tục tăng cao, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt 

hiệu quả cao, Uỷ ban nhân dân Tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Thống nhất tiếp tục cho học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và học 

viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trung tâm dạy nghề, 

trung cấp nghề, các trường cao đẳng) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nghỉ học 

đến hết ngày 18 tháng 4 năm 2020 (lưu ý, không tổ chức dạy thêm, học thêm 

trong thời điểm này). 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo 

Ban giám hiệu trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn học sinh, học 

viên, sinh viên tự ôn tập trong thời gian nghỉ học; tiếp tục vệ sinh, khử trùng lớp 

học, trang thiết bị phục vụ học tập… để chuẩn bị cho học sinh, học viên, sinh 

viên đi học trở lại sau khi kết thúc thời gian cho phép nghỉ học. 

2. Đề nghị Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh, Hiệu trưởng Trường Đại 

học Đồng Tháp quyết định cho học viên, sinh viên nghỉ học đến hết ngày 18 

tháng 4 năm 2020./. 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- CT và các PCT/UBND Tỉnh; 

- LĐ VP/UBND Tỉnh; 

- Lưu: VT, NC/THVX. Thg. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Đoàn Tấn Bửu 
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